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SARI 

 

 

Anggraeni, Rina. 2017. “Pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan dan Fiscal 

Stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Kinerja Keuangan Daerah 

sebagai Pemediasi”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi.Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Kiswanto, S.E., M.Si. II. Trisni Suryarini, SE., 

M.Si. 

 

Kata kunci: Kelengkapan Laporan Keuangan, fiscal stress, indeks pembangunan 

manusia, kinerja keuangan  

 

Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan tingginya akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah, sehingga IPM dapat menjadi salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan. Pembangunan merupakan usaha untuk memajukan 

kehidupan masyarakat, sehingga dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan 

perlu diprioritaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Kelengkapan Laporan Keuangan g dan fiscal stress terhadap indeks pembangunan 

manusia dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel intervening. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah sampel jenuh (sensus) yaitu 

penggunaan seluruh populasi dengan jumlah 35 kabupaten/kota. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis jalur menggunakan Amos. Variabel kinerja keuangan 

pemerintah daerah sebagai variabel intervening dilakukan uji sobel menggunakan 

analisis online yaitu quantpsy.org. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kelengkapan laporan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan fiscal 

stress tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan 

pengaruh tidak langsung, menunjukan bahwa kelengkapan laporan keuangan 

berpengeruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui kinerja 

keuangan daerah. Sedangkan fiscal stress melalui kinerja keuangan daerah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan daya saing untuk menyeimbangkan 

pendapatan daerah guna pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu 

melakukan pengawasan dalam pengalokasian anggaran pembangunan daerah. Serta 

perbaikan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
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ABSTRACT 

 

Anggraeni, Rina. 2017. "The Effect of Compliances of financial statement and 

Fiscal Stress on Human Development Index with Local Financial Performance as an 

mediation". Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang 

State University. Advisor I. Kiswanto, S.E., M.Si. II. Trisni Suryarini, SE., M.Si. 

 

Keywords: financial statement, fiscal stress, human development index, financial 

performance. 

 

Human Development Index reflects the high accountability of government 

financial management, this is one indicator of the development successfully. 

Development is an effort to promote people's lives, so in the preparation of budget for 

development should be prioritized. This study aims to determine the effect of 

Compliances of financial statement and fiscal stress on human development index 

with local government financial performance as an intervening variable. 

Population in this study is Districs / Cities in Central Java Province during 

2013 to 2015. The method used is saturated sample (census), that is using of the 

entire population with the number 35 districts / cities. The analytical method using 

path analysis with AMOS. The financial performance of regional government as 

intervening variable tested by Sobel Test using online analysis in quantpsy.org. 

The results of this study showed that accrual accounting significantly has 

positive effect on the government's financial performance. Financial performance 

significantly has positive effect on the human development index. Meanwhile, the 

fiscal stress does not have significant effect to the government's financial 

performance. Based on indirect effect, showed that Completeness of financial 

statement has significant effect to human development index through local financial 

performance. The fiscal stress through the regional financial performance does not  

have significant effect to the human development index.  

Suggestions in this research are addressed to local government of 

Districs/cities in Central Java Province in order to improve competitiveness of 

regions to balance regional income for equalization of regional development. Local 

governments need to monitor the allocation of regional development budgets. 

Improvement the quality of government human resources in charge of local 

government financial management to improve government performance in providing 

services to the public. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

kualitas sumber daya manusia guna mencapai taraf kesejahteraan dalam perencanaan 

pembangunan. Perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah 

pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat 

diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan 

manusia. IPM dapat digunakan sebagai instrumen dalam pengalokasian anggaran 

pembangunan di bidang yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi. Penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah merupakan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Anggaran merupakan bagian dari akuntansi daerah yang mencerminkan 

kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Tujuan dari anggaran 

pembangunan adalah pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan IPM suatu 

daerah. IPM akan meningkat apabila kinerja keuangan yang baik dalam pengelolaan 

keuangan daerah, fiscal stress (tekanan anggaran) yang rendah, serta penyusunan 
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laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah 

ditetapkan.  

Berkaitan dengan pembangunan, menurut Sandri, dkk, (2016) paradigma yang 

sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan 

pembangunan manusia, dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia tiap-tiap 

negara. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci dari 

peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Fhino, 2009). Prioritas ini 

diarapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan IPM sebagai alat 

ukurnya. 

Berdasarkan data BPS (2016), IPM dalam tingkat nasional dan provinsi 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015, namun IPM Jawa Tengah 

masih lebih rendah dari IPM nasional. Meskipun IPM Provinsi Jawa Tengah 

mengalami peningkatan setiap tahunnya namun interval perubahannya mengalami 

penurunan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel.1.1. 

Perkembangan IPM di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah 

Provinsi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indonesia 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 

Jawa Tengah 66,08 66,64 67,21 68,02 68,78 69,49 

Interval antar Tahun    0,56 0,57 0,81 0,76 0,71 

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun, 2015 (data diolah) 

Data IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2015 mengalami 

peningkatan seperti ditunjukan Tabel 1.1 yaitu 66,08 pada tahun 2010 pada tahun 

2015 menjadi 69,49 pada tahun 2015, namun interval perubahan IPM sejak tahun 
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2014 dan 2015 mengalami penurunan. Hal ini berarti ketidakkonsistenan peningkatan 

IPM di Provinsi Jawa Tengah. Katalog BPS (2016) menjelaskan status pembangunan 

manusia Provinsi Jawa Tengah masih stagnan. Hingga saat ini pembangunan manusia 

Provinsi Jawa Tengah masih dalam status “sedang”  dan masih sama sejak tahun 

2010. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan yang dimiliki pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah belum optimal digunakan untuk menigkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang diukur dengan IPM. 

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dapat mengukur tingkat kesejahteraan 

baik dari sisi sosial dan ekonomi. Menurut Prakoso (2017) percepatan terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan tujuan pelaksanaan desentralisasi 

fiskal, dan penyelenggaraan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam 

produksi dan penyediaan barang-barang publik. 

Katalog BPS (2015), menjelaskan bahwa IPM digunakan untuk menilai 

keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan 

layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa 

dampak yang baik pula bagi tersedianya pelayanan publik. Dengan layanan publik 

yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan 

aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya IPM. 

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pembangunan daerah cara pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga sesuai 

dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat. Sejak berlakunya 

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk 

mengelola berbagai sumber dayanya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan 

pemerintah pusat, seperti dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. 

Penganggaran merupakan komitmen resmi bagi pemerintah yang terkait 

dengan rancangan keuangan atau ekspektasi mengenai berapa jumlah pendapatan 

yang akan diterima dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendanai berbagai 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu di masa datang.  

Peningkatan IPM salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. 

Delavallade (2006) dalam Dewi dan Sutrisna (2014) menyebutkan bahwa anggaran 

dalam bidang infrastruktur publik diharapkan mampu meningkatkan akses 

masyarakat dalam bidang kesejahteraan sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 

gilirannya akan meningkatkan pembangunan manusia. Dalam rangka mewujudkan 

daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan 

APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut. Rendahnya 

kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan 

efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu 

meningkatkan IPM.  

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik akan menciptakan suasana yang 

kondusif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia serta membawa dampak 

yang baik pula bagi tersedianya layanan publik (Suryaningrum, dkk, 2015). Dengan 
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layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan 

masyarakat (Anggraeni dan Sutaryo, 2015). Peningkatan aspek kehidupan masyarakat 

dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya IPM. Seiring dengan 

berkembangnya konsep tentang pembangunan, sisi pembiayaan tidaklah manjadi 

satu-satunya acuan kinerja pemerintahan suatu wilayah (Ridhanie, dkk., 2012).  

Penerapan desentralisasi fiskal mengharuskan setiap daerah untuk bisa 

mengelola keuangan daerahnya sendiri baik dari pengeluaran maupun pemasukannya, 

namun pada kenyataannya tidak semua daerah mampu mengelola keuangan 

daerahnya dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan PAD (Narindra dan Jati, 2016). 

Hal ini terjadi karena kemampuan setiap daerah untuk menyediakan pendanaan 

berbeda-beda, dapat dilihat dari kemampuan untuk mengelola potensi SDM, serta 

SDA setiap daerah memiliki potensi yang berbeda.  

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu 

menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan 

keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga 

memungkinkan kemandirian keuangan daerah bagi daerah kabupaten/kota.  Dengan 

terciptanya kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah akan mampu 

membiayai pembangunan daerahnya (Amalia dan Purbadharmaja, 2014). Peranan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini sangat menentukan kemandirian 

keuangan daerah. 

Peran pemerintah pusat sangat diperlukan dalam menerapkan kemadirian 

keuangan daerah, usaha pemerintah dalam reformasi pengelolaan keuangan Negara 
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secara berkelanjutan adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan di 

lingkungan organisasi pemerintah. Sedangkan SAP basis akrual merupakan SAP 

yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan 

keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme 

pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak 

eksternal (Fitria, 2006).  

Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting untuk transparansi dan 

akuntabilitas suatu organisasi publik. SAP bertujuan untuk menciptakan transparansi 

dan akuntabilitas sebagi bagian dari manajemen keuangan dengan mewajibkan 

pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan. Bentuk dan isi 

laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP, 

karena kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dengan 

SAP akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu 
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sendiri (Fitria, 2006). Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah 

daerah, laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria transparansi bagi 

penggunan laporan keuangan. 

Akuntansi sektor publik sangat relevan dengan konsep New Public 

Management karena dapat membantu manajer sektor publik untuk mencapai tujuan 

organisasi terkait dengan akuntabilitas internal dan eksternal. Alokasi sumber daya 

pemerintah dapat dilakukan secara optimal jika didukung oleh akuntabilitas yang baik 

(Arundel et al., 2015). Penerapan accrual accounting dapat diketahui dengan melihat 

kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan PP 

No.71 Tahun 2010. Unsur laporan keuangan menurut PP 71 Tahun 2010 berbasis 

akrual yaitu laporan anggaran berupa laporan realisasi anggaran dan Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan laporan keuangan berupa Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Kelengkapan laporan keuangan tersebut dapat 

dijadikan acuan apakah pemerintah daerah Kabupaten/Kota telah menerapkan 

akuntansi basis akrual atau belum.  

Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual pada sektor 

pemerintahan dipandang sebagai bagian dari agenda New Public Management yang 

dirancang untuk mencapai kondisi operasi yang lebih menyerupai bisnis dan kinerja 

yang berfokus pada sektor publik. Para pendukung berpendapat bahwa akuntansi 

akrual menyediakan informasi yang lebih tepat bagi para pengambil keputusan dan 

akhirnya mengarah pada efektivitas dan efisiensi dan sektor publik (Hyndman and 
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Connolly, 2011). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah 

sebaiknya diawali dengan kesadaran atas perlunya penerapan sistem akuntansi yang 

baru tersebut. 

Penerapan akuntansi berbasis akrual juga dapat memberikan manfaat lain 

berupa transparansi keuangan, mempermudah identifikasi biaya layanan, serta 

meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam konsep New Public 

Management, perubahan menuju sistem akuntansi berbasis akrual memegang peran 

penting dalam proses memodernisasi organisasi sektor publik (Widayat dan 

Probohudono, 2016). Menurut Sulaiman dan Mitchell, (2005) dalam penelitian 

Widayat dan Probohudono, (2016) perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju 

basis akrual merupakan tahap awal dalam proses perubahan akuntansi manajemen 

yang lebih komprehensif. Selain itu, perubahan basis akuntansi merupakan fondasi 

utama bagi perubahan dan perbaikan praktik akuntansi yang lebih nyata. 

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat 

yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam 

mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Namun pada kenyataannya 

pemerintah daerah belum sepenuhnya menerapkan akuntansi akrual dalam mencatat 

dan melaporkan kinerja daerahnya sebagaimana telah ditetapkan dalam PP No. 71 

Tahun 2010. Pada Gambar 1.2. terlihat ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam 

penggunanan akun yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

penerapan basis akuntansi akrual belum sepenuhnya dilakukan. 
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Gambar.1.1. Akun Tidak Sesuai SAP pada LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan RI, 2016 

Kinerja sektor publik sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah 

dimana dengan pengelolaan dan pengoptimalan kekayaan daerah dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Upaya reformasi pengelolaan keuangan Negara 

secara berkelanjutan salah satunya dengan pengelolaan keuangan daerah dimana 

salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerahnya. 

Penerapan akuntansi akrual yang baik melalui kelengkapan laporan keuangan yang 

dibuat pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

dalam pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan maupun pengeluaran yang 

berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap pembangunan 

manusia.  

Pemerintah daerah selain dituntut untuk memiliki kemandirian dalam 

pengelolaan keuangan daerah, Adhiantoko (2013) menjelskan bahwa ciri utama suatu 

daerah yang mampu menerapkan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, 

artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-

sumber keuangan untuk membiayai sumber pemerintahannya, dan (2) ketergantungan 
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kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar PAD menjadi bagian sumber 

keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah jadi lebih besar. 

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada 

pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang 

lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (Huda, 2015). Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung 

karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, 

retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat 

dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, 

otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk 

meningkatkan kemandirian daerah. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan 

memasuki era otonomi bisa mengalami tekanan fiskal,  fiscal stress menjadi semakin 

tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukan dengan 

meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. 

Kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan 

yang diperoleh setiap daerah melalui pengoptimalam kekayaan daerah dalam 

membiayai kebutuhannya (Setyawan dan Adi, 2008). Penurunan kegiatan ekonomi di 

berbagai daerah dapat juga menyebabkan penurunan PAD sehingga daerah tersebut 

akan bergantung pada dana perimbangan yang akan menimbulkan gejala tekanan 

fiskal (fiscal stress). Implementasi undang-undang otonomi daerah diharapkan dapat 

memberikan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. 

Pemerintah diharapkan menggali potensi yang ada di daerahnya, sehingga PAD nya 
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dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah, khususnya yang berkaitan 

langsung dengan pelayanan publik ataupun peningkatan prasarana yang mendukung 

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tekanan fiskal yang tinggi akan 

berdampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan 

anggarannya untuk pembangunan daerah. 

Penelitian Setyawan dan Adi (2008) menjelaskan adanya indikasi bahwa 

fiscal stress yang tinggi semakin mendorong daerah untuk meningkatkan belanja 

daerahnya. Peningkatan pertumbuhan belanja merupakan cerminan dari semakin 

tingginya pembangunan suatu daerah. Sejalan dengan hasil tersebut, Muryawan dan 

Sukarsa (2016) menyatakan bahwa fiscal stress berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi baik secara langsung ataupun di mediasi kinerja keuangan 

daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah menjadi 

faktor penting keberhasilan daerah dalam era otonomi daerah. Dalam rangka 

mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah daerah 

menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut. 

Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering 

menimbulkan efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan 

tidak mampu meningkatkan IPM. 

Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 

pemediasi. Variabel pemediasi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel 

independen dan dependen secara tidak langsung (Wahyudin, 2015). Kinerja keuangan 

merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 
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pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerah. Pada penelitian ini, kinerja 

keuangan daerah sebagai pengukur dalam pengoptimalan kekayaan daerah untuk 

pengalokasian anggaran pembangunan. Kinerja keuangan daerah yang baik mampu 

meningkatkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Daerah 

yang mandiri dalam mengelola keuangannya akan mampu membiayai sendiri 

kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat sehingga akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Dewi dan Sutrisna, 2014). 

Fiscal stress menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan 

peningkatan kemandirian yang ditunjukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri 

untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Kinerja keuangan daerah memiliki 

peran penting dalam mengelola keuangan yang diperoleh setiap daerah melalui 

pengoptimalam kekayaan daerah dalam membiayai kebutuhannya (Setyawan dan 

Adi, 2008). Kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat ukur penerimaan 

pendapatan daerah, pengalokasian anggarannya serta penyusunan laporan keuangan 

sesuai dengan pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dan otonomi 

daerah dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur 

yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan di daerah adalah rasio keuangan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Kinerja keuangan adalah kinerja yang 

dinilai berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. Pemerintah daerah sebagai 
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pihak agen dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai 

pihak prinsipal maka pemda harus meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti dan 

Kiswanto, 2016). Pengukuran kinerja keuangan dalam organisasi pemerintah terdapat 

beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, 

rasio aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan. 

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah kenaikan kontribusi PAD sangat berperan dalam kemandirian pemerintah 

daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Daerah yang sudah mandiri dalam aspek 

keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Rasio 

kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

penerimaan PAD dengan jumlah penerimaan pendapatan transfer dari pusat, provinsi 

dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukan pemerintah daerah 

semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Karena dengan semakin rendah 

pendapatan transfer maka terdapat kecenderungan suatu daerah dapat 

mengoptimalkan dan mengelola kekayaan daerahnya dengan baik. 

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan 

evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan 

pelaksanaannya. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk 

peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. 

Delavallade (2006) dalam Dewi dan Sutrisna (2014) menyebutkan bahwa anggaran 
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dalam bidang infrastruktur publik diharapkan mampu meningkatkan akses 

masyarakat dalam bidang kesejahteraan sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 

gilirannya akan meningkatkan pembangunan manusia. 

Hasil penelitian Anggraeni dan Sutaryo (2015) menyatakan bahwa rasio 

derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dewi dan Sutrisna 

(2014) berasumsi bahwa kemandirian keuangan daerah berdampak pada IPM, dimana 

jika kemandirian keuangan daerah meningkat maka akan meningkatkan indeks 

pembangunan manusia. Hal Tersebut diperkuat dengan penelitian Harliyani dan 

Haryadi (2016) yang menyatakan bahwa IPM Provinsi Jambi dipengaruhi oleh 

kinerja keuangan daerah melalui rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian 

belanja langsung. 

Berdasarkan latar belakang di atas pentingnya peran pemerintah daerah 

terhadap peningkatan IPM bagi kesejahteraan penduduk Provinsi Jawa Tengah, 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai  “Pengaruh Kelengkapan Laporan 

Keuangan dan Fiscal Stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan 

Kinerja Keuangan Daerah sebagai Pemediasi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat berbagai 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan Pertumbuhan Pembangunan Manusia 

diantaranya: 
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1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran 

kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang 

mencangkup kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup. Indeks 

Pembangunan Manusia Indonesia telah meningkat 2,37 poin, yaitu dari 66,53 

menjadi 68,90. Dalam kurun waktu tersebut, IPM Indonesia tumbuh 0,89 

persen per tahun. Namun kemajuan ini masih menempatkan Indonesia pada 

level pembangunan manusia “sedang” (BPS, 2014). 

2) Pencapaian pembangunan manusia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

semakin membaik dalam kurun waktu 2010-2015. Sama dengan pencapain 

Indonesia, pada tingkat provinsi dan kabupaten juga masih dalam level 

“sedang”. Tantangan pembangunan manusia di Indonesia yang masih 

memerlukan perhatian serius adalah kesenjangan capaian pembangunan antar 

wilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota di dalam 

provinsi masih relatif tinggi.  

3) Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan dan cermin dari pengelolaan keuangan pemerintah yang 

akuntabilitasnya tinggi. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan 

suasana yang kondusif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Pengalokasian anggaran untuk pembangunan harus dikelola dan dioptimalkan 

guna pembangunan daerah. 
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4) Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan pembangunan di 

wilayah otonom. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta 

mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah harus berprinsip pada 

hakikat pembangunan manusia. Dalam rangka meningkatkan pembangunan 

manusia Kabupaten/Kota, peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk 

menggali potensi-potensi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan 

daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini meneliti pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan dan fiscal 

stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan kinerja 

keuangan daerah sebagai variabel pemediasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015 dikarenakan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah berstatus sedang sejak tahun 

2010 atau stagnan. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh (sensus) 

yaitu penggunaan seluruh populasi. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan terhadap Kinerja 

Keuangan daerah di Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah? 
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2) Bagaimana pengaruh Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan daerah di 

Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah? 

3) Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah? 

4) Bagaimana pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia melalui Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah? 

5) Bagaimana pengaruh Fiscal Stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

melalui Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk menganalisis pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan terhadap 

Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah. 

2) Untuk menganalisis pengaruh Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan 

Daerah di Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah. 

3) Untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah. 

4) Untuk menganalisis pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia melalui Kinerja Keuangan Daerah di 

Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah. 
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5) Untuk menganalisis pengaruh Fiscal Stress terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia melalui Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota  di Jawa 

Tengah. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sebagai berikut ini. 

a) Bagi pembaca dan mahasiswa, hasil ini diharapkan dapat menambah wacana, 

informasi, dan kajian ilmu pengetahuan tentang analisis pengaruh 

Kelengkapan Laporan Keuangan, fiscal stress, dan kinerja keuangan daerah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. 

b) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan 

memberikan pengetahuan dalam menentukan penelitian yang sejenis 

berdasarkan teori dan konsep yang sudah ada. 

2) Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sebagai berikut ini. 

a) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk mengambil keputusan yang 
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berhubungan dengan tujuan pemerintah dalam menunjang keberhasilan 

peningkatan kualitas pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

b) Bagi peneliti sejenis, penelitian ini diharapkan dapat dijadiakan sebagai 

sumber referensi dalam mengembangkan penelitian yang sejenis dan lebih 

mendalam terkait topik penelitian yang sama yang belum dijelaskan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 

 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muryawan 

dan Sukarsa (2016) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, penelitian ini 

menambah variabel independen Kelengkapan Laporan Keuangan. Kedua, kinerja 

keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan rasio 

kemandirian keuangan daerah dan sebagai variabel pemediasi untuk memperkuat 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga, periode 

untuk penelitian ini adalah tahun 2013-2015. Keempat, cakupan wilayah dari 

penelitian ini adalah provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan 

dan pertumbuhan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pada setiap 

periode untuk tujuan perbaikan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan uraian di 

atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kelengkapan 
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Laporan Keuangan dan Fiscal Stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan 

Kinerja Keuangan Daerah sebagai Pemediasi”. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

Bagian ini akan menjelaskan teori yang menjadi dasar penelitian ini, serta 

membantu menganalisis hasil penelitian yang didapat dalam penelitian. Berikut ini 

adalah teori yang mendasari penelitian ini: 

2.1.1. Agency Theory 

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. 

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak 

dimana satu atau lebih (pinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) 

untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan 

terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan. 

Teori keagenan berusaha menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal 

dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan menggunakan 

penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: 1) masalah keagenan muncul ketika 

keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan dan sulit bagi prinsipal 

memverivikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya. 2) masalah pembagian resiko 

yang terjadi ketika prinsipal mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap 

suatu resiko. 

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU No.22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah, perspektif keagenan (agency theory) dapat 
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digunakan disektor publik. Undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara 

fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). 

Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari 

pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan 

legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Anggraini dan Sutaryo, 2015). 

Teori keagenan dijadikan sebagai acuan utama dalam penelitian ini untuk 

menjelaskan konflik yang terjadi pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili 

oleh DPRD berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah (Sandri, dkk, 2016). 

Terjadinya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang terikat dalam suatu 

kontrak. Dalam kontrak tersebut pemerintah disamping ingin memuaskan prinsipal 

juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya. 

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubugan 

pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang diwaliki oleh DPRD adalah 

prinsipal dan pemerintah adalah agent. Agent diharapkan mengambil kebijakan 

keuangan yang menguntungkan prinsipal. Prinsipal memiliki wewenang peraturan 

dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana 

perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah 

(Sandri, dkk, 2016).  

Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan 

daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. 

Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun 
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suatu daerah. Kesimpulannya tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan 

mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera. 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah 

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen 

merugikan bagi pihak pinsipal maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak 

mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (assymetric information) maka 

prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu menyakinkan prinsipal bahwa apa 

yang dilakukan agen adalah benar. 

 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari 

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya 

untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif 

(Human Development Report, 2014). UNDP (United Nation Development Program) 

mendefinisikan pembangunan manusia (human development) sebagai upaya untuk 

menciptakan/memberikan perluasan pilihan bagi penduduk (enralging people’s 

choice). Pembangunan manusia menurut BPS (2014) berarti pertumbuhan yang 

positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. 
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IPM merupakan indikator penting dan bermanfaat untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan 

suatu wilayah atau Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena 

selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 

alokator Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2015 IPM mengalami perubahan 

karena beberapa alasan, yaitu: 

1) Beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam perhitungan IPM. 

Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara 

utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, 

karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga 

tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. 

Indikator lain yaitu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan 

masyarakat pada suatu wilayah. 

2) Kegunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan 

bahwa capaian yang rendah di suatu dimansi dapat ditutupi oleh capaian dari 

dimensi yang lain. 

Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan 

Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti 

dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perhitungan metode agregasi 

diubah dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, dapat 

diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, 
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PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada 

suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM 

dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di 

dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga 

dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. 

UNDP telah melaksanakan penelitian dan menerbitkan buku Laporan 

Pembangunan Manusia (HRD) yang berisi mengenai perkembangan indeks HDI di 

seluruh dunia dan pembahasan komprehensif mengenai suatu aspek pembangunan 

manusia yang menjadi permasalahan dan kepedulian global. IPM ini merupakan 

indeks komposit atas 3 (tiga) indeks, yaitu (BPS, 2015): 

1) Indeks Harapan Hidup 

Indeks harapan hidup menunjukan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat 

dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukan informasi mengenai 

angka kelahiran dan kematian per tahun diharapkan akan mencerminkan rata-

rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Data dasar yang 

dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata 

anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks 

harapan hidup dengan cara menstandardkan angka harapan hidup terhadap 

nilai maksimum dan minimumnya. 

2) Indeks Pendidikan 

Perhitungan indeks pendidikan (IP) metode baru mencakup dua indikator 

yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang 
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digunakan untuk harapan lama sekolah adalah penduduk yang berusia 7 tahun 

keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. 

Rata-rata lama sekolah populasinya adalah penduduk berusia 25 tahun keatas 

dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi pada umur 25 tahun proses 

pendidikan sudah berakhir. 

3) Indeks Standar Hidup 

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang 

telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator. 

Perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak memakai 

PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu 

wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan 

concern IPM. BPS menggunakan data rata-rata pengeluaran per kapita yang 

dibuat konstan/rill yaitu 100. Daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia 

dengan metode baru menggunakan 96 komoditi dimana 66 komoditi 

merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. 

b. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM yang diperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP), 

sejak tahun 1990 digunakan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan 

manusia secara berkelanjutan. Sebelum menghitung IPM, setiap komponen harus 

dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam perhitungan indeks komponen 

IPM adalah sebagai berikut: 
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1) Indeks Kesehatan 

            
          

              
 

2) Indeks Pendidikan 

     
          

              
 

     
          

              
 

            
         

 
 

3) Indeks Pengeluaran 

             
  (           )    (             )

  (               )    (              )
 

Menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas 

maksimum dan minimum dengan rumus sebagai berikut (BPS, 2014): 

Indeks (Xi) = (Xi-Xmin) / (Xmaks-Xmin) 

Dimana: 

Xi   = Nilai Indikator IPM ke-I (i=1,2,3) 

Xmaks  = Nilai Maksimum Xi 

Xmin  = Nilai Minimum Xi 

Persamaan tersebut akan menghasilkan nilai 0 < Xi < 1, untuk mempermudah 

cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi 0 < 

Xi < 100.  

Tinggi rendahnya indikator IPM dapat dilihat menggunakan nilai maksimum 

dan nilai minimum dari masing-masing indikator tersebut. Nilai maksimum dan nilai 

minimum indikator IPM dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. 

Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM 

Indikator 
Minimum Maksimum 

UNDP BPS UNDP BPS 

Angka harapan hidup (AHH) 20 20 85 85 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 0 0 18 18 

Rata-rata lama sekolah (RLS) 0 0 15 15 

Pengeluaran per kapita 

disesuaikan 

100 

(U$) 

1.007.436 

(Rp) 

107.721 

(U$) 

26.572.352 

(Rp) 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014) 

Jika nilai indikator IPM yang diperoleh diatas nilai maksimum, maka 

indikator tersebut dapat dikategorikan tinggi. Jika nilai yang diperoleh diantara nilai 

maksimum dan minimum, maka indikator dapat dikategorikan sedang. Serta jika nilai 

dibawah nilai minimum, maka indikator dikategorikan rendah. Konsep pembangunan 

manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan 

peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0. Klasifikasi IPM 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. 

Klasifikasi IPM 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

 

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai: 

     √                          
 

                

  

No.  Klasifikas Capaian IPM 

1. Sangat Tinggi IPM  ≥ 80,0 

2. Tinggi 70 ≤ IPM < 80 

3. Sedang 60 ≤ IPM < 70 

4. Rendah IPM < 60 
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2.2.2. Kelengkapan Laporan Keuangan 

a. Pemerintah Daerah 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah penyeleggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah menurut 

UU No. 32 Tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 

b. Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi sektor publik yang 

saat ini sedang berkembang sagat pesat. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, 

definisi akuntansi pemerintah tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi 

itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Erlina (2015:2) menjelaskan 

bahwa akuntansi pemerintah mengkhususkan pencatatan dan pelaporan transaksi-

transaksi yang terjadi di dalam pemerintahan. Dalam akuntansi pemerintahan, data 

akuntansi digunakan untuk mmberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan 

keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. 

c. Standar Akuntansi Pemerintahan 

SAP menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. 

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 
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meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Untuk memecahkan berbagai 

kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di 

pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia 

diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk 

sebuah komite SAP. 

Komite SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan 

akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan,termasuk mengembangkan 

SAP. 

d. Basis Akuntansi Pemerintahan 

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan 

pengaruh atas transaksi atau kewajiban harus diakui untuk tujuan pelaporan 

keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. 

a) Basis Akuntansi Kas (Cash Basis of Accounting) 

Basis kas menurut PP No 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013 adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Kieso 

dkk (2008) basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas 

diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Praktek akuntansi 

pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi 
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Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan 

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Kusuma, 2015). 

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas 

memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah 

untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan 

pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan 

ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan 

akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode 

pelaporan berjalan dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin 

berpengaruh pada kamampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa saat 

sekarang dan masa datang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan 

karena tidak terdapat pencatatan secara double entry, tidak dapat menyediakan 

informasi mengenai mengenai biaya pelayanan (cost of service) sebagai alat untuk 

penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi 

kinerja. 

b) Basis Akuntansi Akrual (Accrual Basis of Accounting) 

Basis akrual menurut Lampiran I.02 PSAP 01 dalam paragraf 8 PP Nomor 71 

Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) 

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada 

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 
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diterima atau dibayar. Sedangkan menurut Kieso, dkk., (2008) basis akuntansi akrual 

(accrual basis of accounting) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan 

beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau 

pembayaran kas. 

Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk 

menyajikan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Asset diakui saat telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasannya berpindah. 

Sedangkan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat 

kewajiban timbul. SAP akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dikembangkan 

dari SAP yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada 

International Publik Sektor Accounting Standard (IPSAS) dan memperhatikan 

peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. 

e. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Sebagai salah satu entitas pelapor setiap periodenya pemerintah daerah juga 

membuat laporan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan Laporan 

Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah 

selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan 

gabungan dari laporan keuangna SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk menyediakan informasi yang 
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relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan selama periode pelaporan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dalam setiap periodenya 

akan memuat anggaran yang direncanakan dan akan memuat realisasi dari anggaran 

tersebut. Dari anggaran yang ditetapkan diperbandingkan dengan realisasi akan 

tampak bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Selain kedua hal itu 

masih banyak lagi informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat 

bermanfaat untuk mengukur kinerja atau untuk kegunaan lainnya. 

f. Komponen Laporan Keuangan menurut PP No.71 Tahun 2010 

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh 

entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah daerah 

Provinsi/Kota/Kabupaten (Erlina, dkk, 2015). PSAP No.1 Paragraf 14, koponen 

laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan 

laporan keuangan (financial report) yang terdiri dari: 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kerangka konseptual PP 71 Tahun 

2010 paragraf 61-62 menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode pelaporan. Laporan 

realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan 
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dan peneriman pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas umum 

Negara/daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 

terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah. Sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan 

perubahan saldo anggaran lebih (SAL). 

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif 

dengan periode-periode sebelumnya sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

(1) Saldo anggaran lebih awal 

(2) Penggunaan saldo anggaran lebih 

(3) Sisa lebih/kurangpembiayaan anggaran tahun berjalan 

(4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 

(5) Lain-lain 

(6) Saldo anggaran lebih akhir. 

c) Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup neraca terdiri 

dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut masing-masing penjelasan unsur tersebut: 

(1) Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasasi dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
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ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. 

(2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 

(3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 

asset dan kewajiban pemerintah. 

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sekurang-

kurangnya pos-pos berikut: 

(1) Kas dan setara kas 

(2) Investasi jangka pendek 

(3) Piutang pajak dan bukan pajak 

(4) Persediaan 

(5) Investasi jangka panjang 

(6) Asset tetap 

(7) Kewajiban jangka pendek 

(8) Kewajiban jangka panjang 

(9) Ekuitas. 

d) Laporan Operasional (LO) 

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 
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untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur 

yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari: 

(1) Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu 

dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas 

pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. 

(2) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya 

oleh entitas pelaporan. 

(3) Surplus/defisit dari operasi 

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan 

beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari dari kegiatan 

operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu 

periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 

satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan 

operasional. 

(4) Kegiatan non operasional 

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan 

tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara 
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surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 

(5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa 

(6) Pos luar biasa 

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi 

karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh 

entitas bersangkutan. 

(7) Surplus/defisit-LO 

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian 

luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan 

ke laporan perubahan ekuitas. 

e) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo 

kas dan setara kas pada periode pelaporan. 

f) Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 

(1) Ekuitas awal 

(2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 
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(3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang 

antara lain berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 

(a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya. 

(b) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap. 

(4) Ekuitas akhir 

g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CALK 

mencangkup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan dan untuk diungkapkan 

dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya 

disajikan dengan susunan sebagai berikut: 

(1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi. 

(2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi mikro. 

(3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 
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(4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yng dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

(5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 

lembar muka laporan keuangan. 

(6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 

(7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

Tabel 2.3.  

Perbedaan Komponen Laporan Keuangan 

PP No.24 tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010 

Komponen Laporan Keuangan Pokok: 

1. Neraca 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan yang bersifat optional: 

1. Laporan Kinerja Keuangan 

(LKK) 

2. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) 

Komponen Laporan Keuangan Pokok: 

A. Laporan Anggaran 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (SAL) 

B. Laporan Finansial 

1. Neraca 

2. Laporan Operasional (LO) 

3. Laporan Arus Kas (LAK) 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) 

C. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Sumber: PP No.71 Tahun 2010 
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2.2.3. Fiscal Stress 

Tidak ada definisi Fiscal Stress yang diterima secara universal, sehingga para 

peneliti membuat definisi sendiri yang mampu menjawab tujuan penelitian mereka 

dengan mempertimbangka ketersediaan data (Arnett, 2011). Banyak definisi dan 

indikator Fiscal Stress yang diajukan oleh berbagai penelitian di luar negeri. Arnett 

(2011) menyebutkan bahwa Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran (fiscal) yang 

terjadi akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap penyelenggaran pelayanan publik. Dimana tekanan keuangan 

(Fiscal Stress) menjadi semakin tinggi dikarenakan keterbatasan penerimaan 

pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan 

pembangunan dan meningkatan kemandirian di daerahnya (Muryawan dan Sukarsa, 

2016).  

Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan sumber daya 

manusia bagi daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi. Sobel 

dan Holcombe dalam Adi dan Setyawan (2008), mengemukakan bahwa terjadinya 

krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam 

memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan 

dalam era otonomi bisa mengalami hal yang sama, dimana tekanan fiskal (Fiscal 

Stress) yang terjadi semakin tinggi. Salah satu aspek dari pemerintah yang harus 

diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 

daerah. Seperti yang diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah 

daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). 
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Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen 

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, 

anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas 

dan efektifitas pemerintah daerah.  

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan 

dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. 

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya 

difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang 

menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Arnett (2011) literature 

tantang kondisi keuangan dan pengukuran Fiscal Stress menekankan beberapa isu 

yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran Fiscal Stress dalam spectrum kondisi 

keuangan publik. Terdapat 5 (lima) kategori pengukuran Fiscal Stress di tigkat 

daerah (state) yang dikaji oleh Arnett (2011), antara lain: defisit anggaran (budget 

defisits), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicantumkan (year-end unreserved 

budget balance), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (decline in 

states’s revenues performances), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran 

(tax increases relative to spending trends) dan rasio keuangan (financial rations).  

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokan penyebab timbulnya Fiscal 

Stress ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

1) Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebakan Fiscal Stress. 

Penyebab utama terjadinya Fiscal Stress adalah kondisi ekonomi seperti 

pertumbuhan ekonomi yang menurun dan resersi. 
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2) Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri 

sebagai penyebab utama timbulnya Fiscal Stress. Yu dan Korman (1987) 

dalam Shamsub dan Akoto (2004) menemukan bahwa kemunduran industri 

menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini 

dapat menyebabkan Fiscal Stress. 

3) Menerangkan bahwa Fiscal Stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor 

keuangan yang tidak terkontrol. Ginsberg (1988) dalam Shamsub dan Akoto 

(2004) menunjukan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, 

korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk 

kesejahteraan sebagai penyebab fiscal tress. 

Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari 

pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Otonomi daerah 

menuntut daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan 

peningkatan kemandirian, daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat. Pada saat fiscal stress tinggi, pemerintah daerah 

cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan 

daerahnya (Shamsub dan Akoto 2004). 

 

2.2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama 

periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut Bastian 
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(2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi. Sedangkan kinerja keuangan didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai 

oleh organisasi dalam periode tertentu.  

Kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) adalah 

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan 

daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 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 di dalam 

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas 

yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986 dalam 

Adhiantoko, 2013). 

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan 

daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator 

keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama periode anggaran. 
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b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 

3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) : 

1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah. 

2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.  

3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan.  

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan 

sebagai tolok ukur dalam (Halim 2007:230): 

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3) Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya. 

4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah. 

5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Indikator kinerja menurut Bastian (2006:267) adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator-indikator kinerja. Pengukuran 
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kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini 

terkait dengan tujuan orgnisasi pemerintah daerah. Indikator kinerja keuangan 

pemerintah daerah meliputi: 

1) Indikator masukan (Inputs) 

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana, sumber 

daya manusia, informasi dan kebijakan. 

2) Indikator Proses (Process) 

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi 

kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Misalnya: ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yng diperlukan 

untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. 

3) Indikator Keluaran (Outputs) 

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk 

atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. 

4) Indikator Hasil (Outcomes) 

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa 

yang dihasilkan dan produktifitas karyawan atau pegawai. 

5) Indikator Manfaat (Benefit) 
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Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi 

masyarakat. 

6) Indikator Dampak (Impacts) 

Indikator dampak adalah pegaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan 

masyarakat. 

d. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Analisis keuangan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengidentifikasi ciri-

ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pemerintah daerah 

sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber 

daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. 

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerahnya adalah dengan 

melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 

(Halim, 2007). 

Analisis laporan keuangan diperlukan ukuran tertentu, ukuran yang sering 

digunakan adalah rasio. Rasio merupakan hubungan atau perimbangan antara satu 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim, 2007:232) adalah: 

1) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 
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2) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah. 

3) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. 

Beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah 

daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD 

antara lain sebagai berikut: 

a) Rasio Derajat Desentralisasi fiskal 

Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara 

jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini 

menujukan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin 

tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaran desentralisasi. Derajat Desentralisasi fiskal, khususnya komponen 

PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menurut hasil penelitian tim 

Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.4. 

Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi fiskal 

No. Skala interval % Kemampuan Keuangan Daerah 

1. 00,00-10,00 Sangat Kurang 

2. 10,01-20,00 Kurang 

3. 20,01-30,00 Cukup 

4. 30,01-40,00 Sedang 

5. 40,01-50,00 Baik 

6. >50,00 Sangat Baik 

Sumber: Tim Fisipol UGM dalam Adhiantoko (2013) 
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Derajat Desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

    
    

    
       

Keterangan: 

DDF = Derajat Desentralisasi fiskal 

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun t 

TPADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t 

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan tingkat kemampuan suatu 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

ditunjukkan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil 

bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah: 

     
   

                   
       

Kemandirian keuangan daerah ditunjukan dengan besar kecilnya rasio 

kemandirian yang juga secara otomatis menggambarkan tingkat ketergantungan 

terhadap penerimaan eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin 
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tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat 

dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. 

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen 

utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan 

retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin 

tinggi. 

Tabel 2.5. 

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah 

No. Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 

1. Rendah Sekali 0%-25% Instruktif 

2. Rendah 25%-50% Konsultatif 

3. Sedang 50%-75% Partisipatif 

4. Tinggi 75%-100% Delegatif 

Sumber: Abdul Halim (2007) 

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

dalam membayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hersey dan Kenneth 

dalam Halim (2004) memperkenalkan  empat macam pola hubungan situasional yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: 

(1) Pola hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan 

otonomi daerah). 
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(2) Pola hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah 

mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 

otonomi daerah. 

(3) Pola hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, 

mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati 

mampu melaksanakan urusan otonomi. 

(4) Pola hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak 

ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan 

urusan otonomi daerah. 

c) Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas menggambarkan kemapuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012). Rasio 

efektifitas dapat diformulasikan sebagai berikut: 

                  
                        

                     
       

Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya jika rasio yang 

dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas 

memiliki arti bahwa kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh 

ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu didampingi dengan rasio efisiensi. Untuk 

menilai tinggi rendahnya rasio efektivitas pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 

2.6 sebagai berikut: 
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Tabel 2.6. 

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

No. Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 

1. Di atas 100 Sangat Efektif 

2. 100 Efektif 

3. 90-99 Cukup Efektif 

4. 75-89 Kurang Efektif 

5. Di bawah 75 Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi (2010) 

d) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang 

dicapai kurang dari 1 (satu)  atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi 

keuangan daerah berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan 

seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara memungut 

pendapatan efisien atau tidak. Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio efisiensi 

adalah sebagai berikut: 

                
                        

                           
        

Tabel 2.7. 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

No. Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria Efisiensi 

1. 100% keatas Tidak Efisiensi 

2. 90%-100% Kurang Efisiensi 

3. 80%-90% Cukup Efisiensi 

4. 60%-80% Efisiensi 

5. Kurang dari 60% Sangat Efisiensi 

Sumber: Abdul Halim (2007) 
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e) Rasio Keserasian 

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara 

optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi 

berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim 2007). Secara 

sederhana, rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

                      
                     

                    
        

                    
                   

                    
        

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun 

modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi 

kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk 

mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012). 

 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.8. 

Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis dan 

Judul 

Variabel 

Penelitian  

Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Setyawan dan 

Adi (2008) 

Variabel: 

Fiscal stress, 

pertumbuhan 

PAD, 

Pertumbuhan 

Belanja 

Modal/Pembangu

nan 

Regresi 

sederhana 

1. Fiscal stress memiliki 

pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan PAD. 

2. Fiscal stress memiliki 

pengaruh positif terhadap 

tingkat pertumbuhan belanja 

modal/pembangunan. 
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No 
Penulis dan 

Judul 

Variabel 

Penelitian  

Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2 Amalia dan 

Purbadharmaja 

(2014) 

Variabel:  

Kemandirian 

keuangan daerah, 

keserasian 

alokasi belanja, 

dan indeks 

pembangunan 

manusia 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Secara simultan kemandirian 

keuangan dan keserasian 

alokasi belanja berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. 

Secara parsial, kemandirian 

keuangan dan keserasian 

alokasi belanja berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. 

3 Dewi dan 

Sutrisna 

(2014) 

Variabel: 

IPM, 

Kemandirian 

keuangan daerah, 

Pertumbuhan 

Ekonomi  

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Secara simultan kemandirian 

keuangan daerah, 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap IPM, dan 

secara parsial kemandirian 

keuangan daerah, 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap terhadap 

IPM 

4 Sandri, Putri, 

dan Dwirandra 

(2016) 

Variabel: 

IPM, Kinerja 

keuangan daerah 

(rasio pajak, pajak 

per kapita, upaya 

pajak, ruang 

fiskal), Belanja 

modal 

Uji asumsi 

klasik 

1. Alokasi belanja modal 

menurunkan pengruh kinerja 

keuangan (rasio pajak) 

terhadap IPM. 

2. Alokasi belanja modal tidak 

memoderasi pengaruh 

kinerja keuangan (pajak per 

kapita) terhadap IPM. 

3. Alokasi belanja modal 

memoderasi kinerja 

keuangan (upaya pajak, 

ruang fiskal) terhadap IPM. 

4. Alokasi belanja modal 

memoderasi pengaruh 

kinerja keuangan terhadap 

IPM 

5 Citra, et al 

(2016) 

Variabel: 

Government 

Performance, 

Fiscal 

Decentralization, 

Performance 

Budgetin 

Accrual 

Accounting 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Fiscal Decentralization, 

Performance Budgeting, 

Accrual Accounting 

berpengaruh positif terhadap 

Government Performance 
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No 
Penulis dan 

Judul 

Variabel 

Penelitian  

Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

6 Muryawan dan 

Sukarsa (2016) 

Variabel: 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Desentralisasi 

Fiskal, Fiscal 

Stress 

Kinerja Keuangan 

Analisis 

jalur (Path 

analysis) 

1. Desentralisasi fiskal, fiscal 

stress berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, baik 

secara langsung ataupun 

tidak langsung melalui 

kinerja keuangan 

7 Widayat dan 

Probohudono 

(2016) 

Variabel: 

Kesiapan 

Penerapan 

Akrual, Umur 

Adsministratif 

Pemerintah 

Daerah, Jumlah 

SKPD, Status 

Daerah, Rasio 

Kemandirian 

Keuangan, Rasio 

Efektifitas, Rasio 

Pertumbuhan 

PAD, Size, Dan 

IPM 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Status daerah, rasio 

kemandirian keuangan dan 

rasio pertumbuhan PAD 

secara parsial terbukti 

mempengaruhi kesiapan 

pemerintah daerah dalam 

menerapkan SAP akrual. 

Umur, jumlah SKPD, status 

daerah, rasio kemandirian 

keuangan, rasio efektifitas, 

dan rasio pertumbuhan PAD 

secara simultan 

mempengaruhi kesiapan 

pemerintah dalam 

menerapkan SAP akrual. 

8 Riphat, et al 

(2016) 

Variabel: 

Kinerja 

Keuangan dan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Tes 

Granger 

Causality 

1. Kinerja keuangan sebagian 

besar tidak memiliki 

hubungan sebab akibat 

dengan IPM kecuali untuk 

beberapa proxy di beberapa 

provinsi. 

 

 

Sumber: Berbagai Referensi 

 

2.4. Kerangka Berpikir dan Model Penelitian Empiris 

2.4.1. Pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan 

Daerah 

Perbaikan kinerja dalam pemerintahaan dapat disempurnakan dengan 

menerapkan akuntansi basis akrual. Accrual Accounting merupakan reformasi dalam 
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pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam menggunakan sumber-sumber dan akuntabilitas kinerja. Kontrak nyata antara 

agen dengan prinsipal di pemerintah daerah adalah APBD. Eksekutif (agen) membuat 

rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, 

yang kemudian diserahkan kepada legislatif (prinsipal) untuk dipelajari dan dibahas 

bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). 

APBD dapat digunakan prinsipal (legislatif) untuk mengawasi pelaksanaan 

anggaran oleh eksekutif (agen). Dalam hal ini legislatif yang merupakan wakil dari 

publik dapat mengawasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP dapat memberikan informasi lebih 

rinci untuk pengambilan keputusan sektor publik secara langsung sehingga menjadi 

lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Citra, 

dkk., 2016). 

Laporan keuangan merupakan informasi yang menghubungkan antara agen 

(pemerintah) dengan principal (masyarakat) guna penyampaian informasi-informasi 

keuangan yang diuat pemerintah daerah guna pengambilan keputusan dalam 

penentuan kebijakan anggaran. Citra, dkk., (2016) menyatakan penerapan akuntansi 

akrual memiliki dampak terhadap kinerja keuangan, karena dipercaya sebagai praktik 

terbaik untuk mengelola keuangan di sektor publik sehingga mampu meningkatkan 

kinerja pemerintah. Penelitian Deaconu et al, (2011) juga menyatakan bahwa 

akuntansi akrual memiliki dampak yang signifikan pada kinerja pemerintah, dimana 
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akuntansi akrual memiliki peran penting dalam meningkatkan manajemen kinerja 

dibandingkan kas basis. 

2.4.2. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Daerah 

Fiscal stress adalah suatu tekanan yang dihadapi pemerintah daerah yang 

diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang menurun atau kebutuhan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan daerah yang tinggi. Akibatnya pemerintah daerah 

dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di daerahnya untuk lebih 

memberikan porsi yang besar pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

berkaitan langsung dengan pelayanan publik. 

Teori agensi mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak 

dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan 

beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa 

wewenang pembuat keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dalam 

pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen. (Huda, dkk., 2015). Masyarakat 

yang diwaliki oleh DPRD adalah prinsipal dan pemerintah adalah agent. Agen 

diharapkan mengambil kebijakan keuangan yang menguntungkan prinsipal. Prinsipal 

memiliki wewenang peraturan dan memberikan sumber daya kepada agen dalam 

bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 

lain-lain pendapatan yang sah (Sandri, dkk., 2016). 

Otonomi daerah menuntut daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangan 

dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Adanya tuntutan dari pemerintah 

pusat akan menimbulkan konflik berupa Fiscal Stress atau tekanan fiskal. Fiscal 
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Stress yang tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi daerah melalui 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 

2004). Tingginya angka upaya pajak diidentikkan dengan kondisi Fiscal Stress. 

Penelitian Setyawan dan Adi (2008) menjelaskan adanya indikasi bahwa fiscal stress 

yang tinggi semakin mendorong daerah untuk meningkatkan belanja daerahnya. 

Peningkatan pertumbuhan belanja merupakan cerminan dari semakin tingginya 

pembangunan suatu daerah. Sejalan dengan penelitian tersebut, Muryawan dan 

Sukarsa (2016) dengan Haryadi (2002) dalam hasilnya menunjukan bahwa Fiscal 

Stress atau tekanan anggaran karena adanya otonomi daerah berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

2.4.3. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Berdasarkan teori agensi, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah 

adalah seperti hubungan prinsipal dan agen. Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, 

eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, 

yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif 

berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan 

(Anggraini dan Sutaryo, 2015). Kaitan teori keagenan dalam hal ini pemerintah 

daerah (agen) wajib menyampaikan laporan kinerja khususnya dibidang keuangan 

daerah untuk dinilai masyarakat (prinsipal) apakah pemerintah daerah berhasil 

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerja keuangan untuk 

kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan 
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pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan 

sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah 

pada periode berikutnya. 

Kinerja keuangan yang diukur dengan kemandirian keuangan daerah 

menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai 

kegaiatan pada daerahnya (Anggraeni dan Sutaryo, 2015). Dengan kata lain rasio 

kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan 

daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian daerah 

berbeda-beda sesuai dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan 

kegiatan daerahnya (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan 

daerah, maka semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga 

peningkatan indeks pembangunan manusia dapat tercapai.  

Delavallade (2006) dalam Dewi dan Sutrisna (2014) menyebutkan bahwa 

anggaran dalam bidang infrastruktur publik diharapkan mampu meningkatkan akses 

masyarakat dalam bidang kesejahteraan sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 

gilirannya akan meningkatkan pembangunan manusia. Dewi dan Sutrisna (2014) 

berasumsi bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki dampak pada indeks 

pembangunan manusia, dimana jika kemandirian keuangan daerah meningkat maka 

akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Penelitian lain yang dilakukan 

Amalia dan Purbadharma (2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio 

kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM).  
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2.4.4. Pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia melalui Kinerja Keuangan Daerah 

Teori keagenan merupakan hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak 

perjanjian antara dua pihak atau lebih. Hubungan keagenan dalam pemerintahan 

dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk 

memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah.Usaha pemerintah dalam reformasi 

pengelolaan keuangan Negara secara berkelanjutan adalah dengan menetapkan 

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti 

pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan SAP berbasis akrual selambat-

lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No.17 Tahun 2003 yang 

mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Upaya reformasi 

pengelolaan keuangan Negara secara berkelanjutan salah satunya dengan pengelolaan 

keuangan daerah dimana salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari PAD. 

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik disertai penerapan akuntansi akrual yang 

disajikan melalui laporan keuangan yang sesuai SAP, akan menciptakan suasana 
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kondusif dalam kinerja pemerintah daerah guna pelayanan kepada publik serta 

meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

2.4.5. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui 

Kinerja Keuangan Daerah 

Daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas 

fiskalnya dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. 

Pengoptimalan sumber-sumber potensi daerah akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan di daerahnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik ataupun 

peningkatan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi guna 

pembangunan daerah. Penelitian ini dapat dilihat melalui hubugan pemerintah dengan 

masyarakat. Masyarakat yang diwaliki oleh DPRD adalah prinsipal dan pemerintah 

adalah agent. Agent diharapkan mengambil kebijakan keuangan yang 

menguntungkan prinsipal. Prinsipal memiliki wewenang peraturan dan memberikan 

sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Sandri, dkk, 2016). 

Pada saat Fiscal Stress tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 

2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak diidentikkan dengan kondisi 

Fiscal Stress. Muryawan dan Sukarsa (2016) menyatakan bahwa fiscal stress 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun 

melaui kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik, ada indikasi 

bahwa tekanan fiskal yang tinggi, daerah cenderung untuk meningkatkan penerimaan 
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2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 Kelengkapan Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Daerah 

H2 Fiscal Stress berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah 

H3 Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

H4 Kelengkapan Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia Melalui Kinerja Keuangan Daerah 

H5 Fiscal Stress berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Melalui Kinerja Keuangan Daerah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Kelengkapan Laporan Keuangan dan Fiscal 

Stress terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, penelitian ini juga menguji 

pengaruh mediasi variabel intervening, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah 

untuk memediasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah mulai tahun 2013 sampai 2015. Hasil dari penelitian ini setelah melakukan 

tahap pengujian hipotesis, adalah sebagai berikut: 

1) Variabel Kelengkapan Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan daerah. 

2) Variabel Fiscal Stress tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

daerah. 

3) Variabel Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

4) Kinerja keuangan daerah mampu memediasi hubungan antara Kelengkapan 

Laporan Keuangan terhadap indeks pembangunan manusia. 
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5) Kinerja keuangan daerah tidak mampu memediasi hubungan antara fiscal 

stress terhadap indeks pembangunan manusia. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pemerintah diharapkan lebih mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan 

potensi-potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah yang dapat menambah 

sumber pendapatan daerah sehingga dapat mendanai seluruh aktivitas 

pemerintah daerah secara mandiri dan tidak bergantung terhadap dana transfer 

pemerintah pusat. 

2) Pemerintah perlu meningkatkan dan memanfaatkan dana yang bersumber dari 

pendapatan atau penerimaan daerah melalui pengoptimalan potensi-potensi 

kekayaan daerah untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih 

optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang 

memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia. 
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