
 ANALISIS KOMPARASI PERKEMBANGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN BERBASIS RASIO ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (APBD) ANTARA DAERAH DENGAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TINGGI DAN
RENDAH DI ERA OTONOMI (Studi Pada Kabupaten dan Kota  Di

Jawa Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 
dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun oleh :

NAMA : Dinny Nur Harini

NRP : 01.09.U182

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA
Terakreditasi ( Accredited )

SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN- PT )
Nomor  : 014/BAN-PT/AK-XII/S1/VI/2009

Tanggal 12 Juni 2009

BANDUNG
2013



ANALISIS KOMPARASI PERKEMBANGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN BERBASIS RASIO ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) ANTARA DAERAH DENGAN PDRB

TINGGI DAN RENDAH DI ERA OTONOMI (STUDI PADA KABUPATEN
DAN KOTA DI JAWA BARAT)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 
dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun oleh :

NAMA : Dinny Nur Harini

NRP : 01.09.U182

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak.
NIP. 1110992022

Mengetahui,

      Dekan Fakultas Ekonomi                 Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.                         Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.
  NIP. 195512181986011001                           NIP. 1111199056



SURAT PERNYATAAN

Surat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Dinny Nur Harini

NPM :  0109U182

Tempat dan Tanggal Lahir: Bandung, 22 Juli 1991

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Komparasi Perkembangan Kemampuan Keuangan Berbasis Rasio

APBD Antara Daerah Dengan PDRB Tinggi Dan Rendah Di Era Otonomi

(Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat) ”.

Merupakan  hasil  pekerjaan  saya  sendiri  dan  bukan  duplikasi  dari  orang  lain.

Apabila  dikemudian  hari  diketahui  bahwa  pernyataan  ini  tidak  benar  adanya

makan saya bersedia menerima seluruh sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian skripsi ini dibuat sebagaimana mestinya dan benar adanya.

Bandung, Juli 2013

Penulis

       Dinny Nur Harini



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan  karunia-Nya,  serta  shalawat  dan  salam  kepada  Nabi  Muhammad  SAW

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan penulis dan

tepat  waktu. Skripsi  yang  berjudul “Analisis  Komparasi  Perkembangan

Kemampuan  Keuangan  Berbasis  Rasio  APBD  Antara  Daerah  Dengan  PDRB

Tinggi Dan Rendah Di Era Otonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa

Barat)”  ini  diajukan  dalam  rangka  memenuhi  syarat  untuk  memperoleh  gelar

sarjana Program Studi Strata-1 Jurusan akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Namun demikian  penulis  telah  berusaha  untuk  memberikan  yang  terbaik  agar

skripsi ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam  penyelesaian  skripsi  ini,  Penulis  banyak  mendapat  bimbingan,

dorongan,uluran tangan dan doa juga motivasi dari berbagai pihak, dengan segala

ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah  SWT  yang  telah  memberikan  rahmat,  hidayah,  dan  selalu

mencurahkan cinta kasih-Nya serta ridho-Nya kepada penulis.

2. Kedua Orangtua Penulis yaitu Ibu Nining Siti Setianingsih, S.E dan Bapa

Dede  Sobarna  yang  telah  mencurahkan  segala  nasihat,  perhatian,



dukungan,  semangat  serta  kasih sayang dan doa yang tulus  yang selalu

dipanjatkan  dan  diberikan  untuk  kesuksesan  dan  kelancaran  penulis.  Juga

untuk adik ku tercinta Alm.Adin Nuryana walaupun ragamu sudah tidak ada

tetapi dirimulah yang sebagai cambuk semangat untuk penulis disaat penulis

sudah merasa lelah dan penat.

3. Keluarga  besar  yang  tidak  bisa  disebutkan  satu  persatu  yang  selalu

memberi semangat dan doa-doa untuk penulis.

4. Yang terhormat  Bapak Bachtiar  Asikin,  S.E.,  M.M.,  Ak.  Selaku Dosen

Pembimbing  yang  telah  memberikan  waktu,  tenaga,  dan  pikiran  untuk

membimbing serta memberikan pengarahan, masukan, dan kritikan kepada

penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Yang terhormat  dan yang akan selalu  dikenang yaitu  Ibu  Prof.  Dr. Hj.

Koesbandijah  Abdoel  Kadir,  MS.,  Ak  (Almh) ,  selaku  Ketua  Badan

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung.
6. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor

Universitas Widyatama Bandung.
7. Yang  terhormat  Bapak  Dr. H.  Islahuzzaman,  S.E.,  M.Si.,  Ak.,  selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

8. Yang terhormat Bapak Nuryaman S.E.,  M.Si.,  Ak.,  selaku Wakil Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

9. Yang terhormat Ibu Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program

Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung dan sekaligus dosen

wali penulis.
10. Yang terhormat Ibu Intan Oviantari,  S.E., M.Ak., Ak., selaku Sekretaris

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung yang telah



memberikan  pengarahan  serta  bimbingan  selama  pengajuan  proposal

skripsi hingga disetujui.
11. Seluruh  dosen  Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas

Widyatama yang telah  memberikan semua ilmu  dan pengetahuan yang

bermanfaat selama ini kepada penulis sampai penulisan skripsi ini.
12. Seluruh staf dosen, staf LB, staf perpustakaan, staf administrasi dan staf

Puskom Universitas Widyatama

13. Terimakasih Fauzan Dwi Haryanto atas segala doa, perhatian, semangat

dan kasih sayangnya selama ini yang sangat membantu penulis.

14. Sahabat-sahabat BAGEDOD ku tercinta (Anna merdiyani, Djatu Retno, Rezha

Agistya,  Destiana,  Tanti  kustianti,  Novia  Pernika,  Bunga Rosbawi,  Innes  N.F,

Puput  Putriani,  Restuwulan,  Tamy  Ali,  Fachrani  N.P);  sahabat-sahabat  masa

SMA  (Resvina,  Vyana,  Amanda,  Venny,  Astrid,  Monica,  Rahayu,  Ratna,

Alma,Meylinda,Evi,Ratna  ilmia,Diaz,Rizka);  sahabat-sahabat  masa  SMP  (Ika

dan  Cartika).  I’m  Lucky  to  have  you  all.  Kalian  sumber  semangat,  sumber

inspirasi  dan  sumber  tawa bagi  penulis,  terima kasih telah menghibur  dan

tetap  memberi  semangat  ketika  penulis  banyak  mengeluh  dalam

penyusunan  skripsi  ini.  Terimakasih  atas  hari-hari  yang  pernah  kita  lalui

bersama  itu  akan  menjadi  sebuah  kenangan  indah  bagi  penulis,  semoga  kita

semua  sukses  dan  tetap  bersahabat  sampai  hari  tua  nanti  dan  maut  yang

memisahkan.

15. Teman-teman  seperjuangan  penulisan  skripsi  dan  kelas  seminar  Vina,

Shella, Rizky, Ali,  Denna, Fitria yang sama-sama merasakan bagaimana



perjuangan  kita  dari  pengajuan  proposal  sampai  dapat  menyelesaikan

skripsi ini.

16. Teman-teman akuntansi Kelas D 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu,  yang  telah  menemani  dari  hari-kehari  dan  membuat  suasana

menyenangkan  sampai  terselesaikannya skripsi  ini,  selamat berjuang

teman-teman! Semoga kita dapat bertemu lagi dikemudian hari.
Sukses untuk angkatan 2009. Terima Kasih semuanyaaa!Semangat!!
Akhir  kata,  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga

hasil  penelitian ini  bisa bermanfaat  bagi semua pihak dan semoga Allah SWT

membalas segala amal perbuatan kita. Aamiinnn.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung, Juli 2013

Dinny Nur Harini

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii



DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBARx

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah  6

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 6

1.4 Kegunaan Penelitian 6

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1   Otonomi Daerah 8

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah 8

2.1.2 Latar Belakang Otonomi Daerah 9

2.1.3 Sistem Desentralisasi (Otonomi Daerah) 11

2.1.4 Keuntungan Dari Sistem Otonomi Daerah 14

2.1.5 Kerugian Sistem Otonomi Daerah 15

2.2    Keuangan Daerah 18

2.2.1  Pengertian Keuangan Daerah 18

2.3    Analisis Rasio Keuangan 19

2.3.1  Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan APBD 21

2.3.2  Pihak-Pihak yang Berkepentingan Dengan Rasio Keuangan APBD
25

2.4    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 25

2.4.1   Pengertian APBD 25

2.4.2    Karakteristik APBD 27

2.4.3    Tujuan APBD 30

2.4.4    Fungsi APBD 30



2.4.5    Prinsip Penyusunan APBD 31

2.4.6    Proses Penyusunan APBD 35

2.4.7    Struktur APBD 39       

   2.4.7.1 Pendapatan Daerah 39

   2.4.7.2 Belanja Daerah 42

   2.4.7.3 Pembiayaan Daerah 52

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 55

2.5.1 Pengertian PDRB 55
2.5.2 PDRB Atas Konsep Harga 57

2.6 Perbedaan Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Pada daerah 

PDRB Tinggi dan PDRB Rendah 58

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian 61

3.2 Populasi dan Sampel 61

3.3 Metode Penelitian 63

3.3.1  Metode Penelitian yang Digunakan 63

3.3.2  Operasionalisasi Variabel 63

3.3.3  Jenis dan Sumber Data 65

3.3.3.1 Jenis Data 65

3.3.3.2 Sumber Data 65

3.3.4 Metode Pengumpulan Data 65

3.3.5 Rancangan Analisis Data 66

3.3.6 Penetapan Hipotesis 68

3.3.7 Pemilihan Uji Statistik 69

3.3.7.1 Analisis Data 69

3.3.7.2 Pengujian Hipotesis 69

3.3.7.2.1 Uji Normalitas 69

3.3.7.2.2 Uji Hipotesis 70

3.3.8 Penarikan Simpulan 70



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian 71

4.2 Perhitungan Rasio 72

4.3 Analisa Hasil Statistik Deskriptif 74

4.4 Analisa Hasil pengujian Uji Normalitas 76

4.4.1 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test 76

4.4.2  Independent Sample T-Test 77

4.5 Pembahasan 79

4.6 Perbedaan Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Pada daerah 

PDRB Tinggi dan PDRB Rendah 79

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan 81

5.2 Keterbatasan Penelitian 82

5.3 Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Kemandirian 22



Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 23

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah 23

Tabel 3.1 Tabel Sampel 62

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 64

Tabel 4.1 Seleksi Pemilihan Sampel 71

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Rasio APBD 75

Tabel 4.3 Hasil Pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov Test 77

Tabel 4.4 Hasil Uji Independent Sample T-Test 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 60





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten 
dan Kota di Jawa Barat

LAMPIRAN 2 Output SPSS

LAMPIRAN 3 Tabulasi data 

LAMPIRAN 4 Surat Survey 

LAMPIRAN 5 Riwayat Hidup Penulis

LAMPIRAN 6 Foto Copy Kartu Bimbingan



ABSTRAK

ANALISIS KOMPARASI PERKEMBANGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN BERBASIS RASIO APBD ANTARA DAERAH DENGAN

PDRB TINGGI DAN RENDAH DI ERA OTONOMI (STUDI PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT)

Oleh : Dinny Nur Harini
NPM: 0109U182

Paradigma pengelolaan (keuangan) daerah, baik ditingkat propinsi maupun
kabupaten/kota  mengalami  perubahan  yang  sangat  berarti  seiring  dengan
diterapkannya otonomi daerah sejak awal  tahun 2001. Hal ini  ditandai dengan
diberlakukannya UU yang menyangkut otonomi ini, yaitu UU No. 32 tahun 2004
dan  UU  No  33  tahun  2004.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan
perkembangan  kemampuan  keuangan  antara  daerah  dengan  PDRB tinggi  dan
PDRB rendah di Jawa Barat dalam era otonomi daerah.

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  komparasi  dengan  menggunakan
perkembangan  beberapa  rasio  sebagai  pengukuran  perkembangan  kemampuan
keuangan.  Sampel  penelitian  ini  terdiri  dari  26  laporan  penerimaan  dan
pengeluaran  kabupaten  dan  kota  dengan  periode  2010  sampai  dengan  2011.
Analisis  statistik  yang  digunakan  terdiri  dari  Pengujian  univariate,  untuk
mengetahui  siginifikan  tidaknya  perbedaan  antara rasio  kemampuan  keuangan
daerah  pada  daerah  PDRB  tinggi  dan  rendah  dalam  hal  ini  menggunakan
Independent Sampel T-Test  karena data berdistribusi normal.

Hasil  penelitian  ini  terdapat  7  daerah  berkategori  PDRB tinggi  dan  19
daerah  yang  berkategori  rendah.  Hasil  uji  beda  menunjukkan  bahwa  ada
perbedaan  antara Rasio  APBD pada  daerah  PDRB Tinggi  dan  PDRB Rendah
(0,031 < 0,05), sehingga H0 ditolak.

Diperoleh simpulan bahwa rata-rata perkembangan kemampuan keuangan
daerah dengan PDRB tinggi berbeda bila dibandingkan rata-rata perkembangan
kemampuan keuangan daerah dengan PDRB rendah.

Kata  kunci: Perkembangan  kemampuan  keuangan  daerah,  PDRB,  Rasio
APBD.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paradigma pengelolaan (keuangan) daerah, baik ditingkat propinsi maupun

kabupaten/kota  mengalami  perubahan  yang  sangat  berarti  seiring  dengan

diterapkannya otonomi daerah sejak awal  tahun 2001. Hal ini  ditandai dengan

diberlakukannya UU yang menyangkut otonomi ini, yaitu UU No. 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (dalam

perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004

dan UU No 33 tahun 2004). Berlakunya kedua undang-undang ini memberikan

peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang

ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang

merupakan kekayaan daerah. Tujuan pemberian pengelolaan kewenangan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,

pemerataan ,dan keadilan sosial.

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  peranan  pemerintah  daerah  sangat

menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan

Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di

berbagai  bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut,  otonomi

daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan

daerah.  Menggantikan sistem pembangunan terpusat  yang oleh beberapa pihak



dianggap  sebagai  penyebab  lambannya  pembangunan  di  daerah  dan  semakin

besarnya ketimpangan antar daerah (Kurrohman, 2011).

Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar

dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan

keuangan. Di era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari

pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas

dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung

(Mardiasmo 2002).

Namun  disisi  lain,  bertambahnya  kewenangan  daerah  tersebut  juga

merupakan beban daerah  dalam pelaksanaannya,  karena  semakin  besar  urusan

pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada

beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber

daya keuangan, sarana dan pra-sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah

satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam

mengurus rumah tangganya sendiri.  Kemampuan daerah yang dimaksud adalah

sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna

membiayai  kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri  pada

bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  belakangan  ini,  sering  terjadi  sisa

anggaran  (SILPA)  dalam  laporan  realisasi  anggaran  (LRA).  Padahal  dalam

anggaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  atau  Anggaran  Pendapatan  dan

Belanja Daerah (APBD) Pemda telah menetapkan prediksi akan terjadi defisit,

yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. Mengapa



bisa terjadi perkiraan dalam anggaran berbalikan dengan realisasinya? Penerapan

anggaran  defisit  yang  sejalan  dengan  konsep  penganggaran  berbasis  kinerja,

memunculkan kecenderungan di pemerintahan daerah untuk mengakomodir lebih

banyak kebutuhan publik dan aparatur daerah dalam APBD. Akibatnya, semakin

besar beban daerah untuk mencari sumber penerimaan agar program dan kegiatan

yang sudah disetujui DPRD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Untuk merespon hal ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah

No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah. PP ini memberi kewenangan kepada daerah

untuk  melakukan  pinjaman  kepada  fihak  luar,  meskipun  sesungguhnya

persyaratan yang harus dipenuhi cukup berat (Abdullah, 2013).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang tercermin

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan

kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan

tugas  pembangunan,  serta  pemerataan  dan  keadilan  dengan  mengembangkan

seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemampuan keuangan

daerah ini merupakan salah satu kriteria utama dalam menilai kemandirian suatu

daerah. Kemampuan keuangan daerah dengan Produk domestik Regional Bruto

(PDRB)  tinggi  lebih  baik  dari  pada  daerah  dengan  PDRB  rendah.  Namun,

kemampuan keuangan tersebut hendaknya terus dijaga untuk selalu tumbuh setiap

tahunnya.  Kabupaten  dan Kota  yang  dianggap  memilki  kemampuan keuangan

yang  baik  tidak  perlu  lagi  dikategorikan  sebagai  daerah  tertinggal.  Untuk  itu,

perkembangan  kemampuan  keuangan  perlu  diperhatikan  dan  dianalisis  setiap

perubahannya.  Sehingga  diketahui  dan  dipahami  tingkat  perkembangannya



tersebut  dan  dapat  mengusahakan  agar  terus  mengalami  pertumbuhan  setiap

periodenya.

Penggunaan  analisis  rasio  terhadap  APBD  belum  banyak  dilakukan,

sehingga secara teori  belum ada kesepakatan bulat  mengenai nama dan kaidah

pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

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

terhadap  APBD  perlu  dilaksanakan  meskipun  kaidah  akuntansi  dalam  APBD

berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Penelitian  ini  merupakan  analisis  komparasi  untuk  membandingkan

perkembangan  kemampuan  keuangan  antara  daerah  dengan  PDRB tinggi  dan

daerah dengan PDRB rendah.  Diharapkan dari  penelitian akan dapat  diketahui

perkembangan tingkat kemampuan keuangan secara lebih nyata dan tidak hanya

terjebak pada perkembangan yang hanya merupakan warisan periode sebelumnya.

Sehingga  diharapkan  akan  mendorong  setiap  pemerintah  daerah  untuk  terus

mengembangkan daerahnya melalui kebijakan.

Penelitian  tentang  analisis  komparasi  terhadap  keuangan  daerah  hanya

beberapa  dilakukan oleh  para  peneliti  sebelumnya.  Sebagian  besar  fokus  pada

perbandingan  kemampuan  keuangan  sebelum  dan  sesudah  otonomi  daerah.

Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haryati  (2006)  dengan  tujuan  untuk

membandingkan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di

Kabupaten  Sleman.  Hasilnya  tingkat  kemandirian  daerah  pada  masa  sebelum

otonomi daerah lebih rendah dibandingkan setelah otonomi daerah diberlakukan.

Kebutuhan  fiskal  sebelum  otonomi  daerah  lebih  rendah  dari  pada  sesudah



otonomi daerah diberlakukan. Kapasitas fiskal sebelum kebijakan otonomi daerah

lebih  tinggi  dari  pada  sesudah  kebijakan  otonomi  daerah  diberlakukan.  Dan,

upaya fiskal pada masa setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih baik

dari pada sebelum otonomi daerah.

Penelitian  yang  dilakukan  Setiaji  dan  Adi  (2007)  melakukan  penelitian

dengan  tujuan  untuk  memetakan  kemampuan  keuangan  daerah  sebelum  dan

sesudah otonomi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Wilayah dengan kinerja

keuangan baik  sebelum era  otonomi  mengindikasikan  memiliki  kesiapan  yang

lebih baik dibandingkan yang lain,  juga memiliki  kinerja  keuangan lebih baik

selama era otonomi. Hasilnya rasio Penerimaan Asli Daerah terhadap pengeluaran

daerah  tidak  mengalami  peningkatan  selama  era  otonomi,  tidak  lebih  baik

dibandingkan sebelum otonomi. Kabupaten dan Kota yang dikategorikan daerah

dengan  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  PDRB  tinggi  tentunya  memiliki

kemampuan  keuangan  yang  baik  tiap  tahunnya  bila  dibandingkan  dengan

kemampuan  keuangan  daerah  dengan  PDRB  rendah.  Namun,  perkembangan

kemampuan keuangan yang ditunjukkan baik oleh daerah dengan PDRB tinggi

dan daerah dengan PDRB rendah tidak selalu stabil (lebih baik). 

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  penulis  tertarik  untuk  melakukan

penelitian yang hasilnya  dituangkan dalam penelitian yang berjudul: “Analisis

Komparasi  Perkembangan  Kemampuan  Keuangan  Berbasis  Rasio  APBD

Antara Daerah Dengan PDRB Tinggi Dan Rendah Di Era Otonomi (Studi

Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat) ”.



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi masalah

sebagai  berikut: “Apakah  terdapat  perbedaan  perkembangan  kemampuan

keuangan antara daerah dengan PDRB tinggi dibandingkan dengan daerah PDRB

rendah di era otonomi”

1.3 Maksud dan Tujuan
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud

dan  tujuan  penelitian  ini  adalah: Untuk  mengetahui  apakah  ada  perbedaan

perkembangan  kemampuan  keuangan  antara  daerah  dengan  PDRB  tinggi

dibandingkan dengan daerah PDRB rendah di era otonomi seperti sekarang.

1.4 Kegunaan Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan berguna

dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dari aspek ilmu

maupun aspek praktis.
a. Aspek ilmu  

-  Menambah  wawasan  dan  pengetahuan  penulis  tentang  Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta analisisnya.
- Sebagai bahan bacaan atau literatur bagi yang tertarik pada bidang yang

sama.
-   Untuk  memenuhi  salah  satu  syarat  dalam  menempuh  ujian  Sarjana

Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama Bandung.
b. Aspek praktis 

-  Sebagai  masukan  dan  bahan  pertimbangan  bagi  institusi  terkait  yaitu

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Barat. 
-  Dapat  memperkuat  penelitian  sebelumnya  tentang  perkembangan

kemampuan keuangan antar daerah.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian



Untuk  memperoleh  data  dan  menjawab  masalah  yang  sedang  diteliti,

penulis  melakukan  penelitian  dari  data  realisasi  APBD  dapat  diperoleh  dari

internet (djpk.depkeu.go.id) dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa

Barat. Yang berlokasi di  Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124,Jawa Barat -

Indonesia E-mail:  bps3200@  bps  .go.id. Telp: +62227272595 Fax:+62227213572.

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2013 sampai dengan Juli

2013.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1  Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, menjelaskan

pengertian otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan
kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan”. 

mailto:bps3200@bps.go.id


Sedangkan  menurut  Suparmoko  (2002)  mengartikan  otonomi  daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Ibrahim (1991) daerah otonom adalah bagian organis daripada

negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri

dengan  kata  lain  tetap  terikat  dengan  negara  kesatuan.  Daerah  otonom  ini

merupakan  masyarakat  hukum  yaitu  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah

tangganya sendiri.

Pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  hakekatnya  adalah  upaya  untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan

pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Dengan kata

lain, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut  Mardiasmo  (2002)  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik

(public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung

tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1) Meningkatkan  kualitas  dan   kuantitas  pelayanan   publik  dan   kesejahteraan  

masyarakat.
2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam

proses pembangunan.

2.1.2   Latar Belakang Otonomi Daerah



Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak

pada tahun 1983/84 dan berdampak pada menurunnya anggaran pendapatan dan

belanja  negara  tahun  1984/85,  maka  timbullah  kesadaran  akan  menurunnya

kemampuan  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  subsidi  kepada  pemerintah

daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah. Untuk itu

maka pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah

daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya

subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi maupun

jalannya pemerintahan di daerah. Dengan kata lain penurunan penerimaan negara

tersebut  telah  mendorong  meningkatnya  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  di

barengi  dengan  sistem desentralisasi  pemerintahan  dan keuangan  (Suparmoko,

2002)

Dalam rangka pengembangan sistem ekonomi daerah, pada masa pemerintahan

Presiden  Habibie  dengan  Kabinet  Reformasi  Pembangunannya  telah  muncul

Undang-Undang  Otonomi  Daerah  yang  mencakup  dua  macam undang-undang

yaitu  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah.

 Dengan  Undang-Undang  otonomi  dearah  itu  berarti  bahwa  ideologi

politik dan struktur pemerintahan sebelumnya bersifat sentralisasi. Memang perlu

disadari  bahwa  setiap  struktur  pemerintahan  menuntut  suatu  sistem  keuangan

negara  yang  dapat  menjamin  kelancaran  pemerintahan  dan  pembangunan,

khususnya  dalam  tugas  pemerintah  sebagai  unit  pelaksana  ekonomi  yang



menyediakan barang-barang publik yang manfaatnya sangat luas dan dinikmati

orang banyak seperti bidang pertahanan nasional, keamanan, keadilan, kesehatan

masyarakat,  jalan  raya  dan sebagainya.  Oleh  karena  itu  jenis  barang  dan  jasa

seperti  ini  sebaiknya  diusahakan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  sistem

desentralisasi kewenangan.
Tujuan kebijakan desentralisasi adalah : 

a. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah,
b. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari

pemerintah pusat,
c. Mendorong pembangunan daerah sesuai  dengan aspirasi  masing-masing

daerah.
Dengan lahirnya  pemerintah  baru  dengan  kabinet  Persatuan  Nasional,

masalah  otonomi  daerah  semakin  mendapat  perhatian;  khususnya  dengan

dibentuknya  Kementrian  Negara  Urusan  Otonomi  Daerah.  Seperti  telah

disebutkan di atas bahwa sejak tahun 1980-an dengan menurunnya penerimaan

minyak dan gas bumi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

telah timbul kemauan untuk meningkatkan otonomi daerah. Pemerintah Daerah

didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan

asli  daerah  (PAD)  dengan  maksud  agar  subsidi  dari  pemerintah  pusat  dapat

dikurangi dan mengurangi beban APBN.

2.1.3   Sistem Desentralisasi (Otonomi Daerah)

  Untuk  merealisasikan  keinginan  desentralisasi  guna  mengurangi

ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tersebut,  pada tahun 1997 telah

lahir Undang-Undang Republik Indonesia  No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi  Daerah,  kini  sudah  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-Undang

Republik Indonesia No. 34/2000, disusul dengan lahirnya peraturan pemerintah



untuk  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  19/1997  tentang  pajak

daerah yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 65/2001,

Peraturan  Pemerintah  No.  20/1997  tentang  Retribusi  Daerah  yang  mengalami

perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 66/2001, dan Peraturan Pemerintah

No. 21/1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tekad   pemerintah   pusat  untuk  meningkatkan  peranan  pemerintah

daerah dalam mengelola daerahnya sendiri  dipertegas dengan lahirnya undang-

undang otonomi daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No.

32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Republik

Indonesia No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32,  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  daerah,

khususnya  pasal  10,  menegaskan  bahwa  kewenangan  daerah  mencakup

kewenangan  dalam  bidang  pemerintahan,  kecuali  bidang  politik  luar  negeri,

peradilan, moneter, fiskal, agama, dan pembangunan ekonomi secara makro. Di

samping itu daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional di wilayahnya dan

bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan hidup. 
Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2004  Bab

VIII, Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran

Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sedangkan  penyelenggaraan  tugas

Pemerintah Pusat di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).
Seperti telah disinggung di atas bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah

Daerah  adalah  menyediakan  barang  atau  jasa  yang  dampaknya  bersifat  lebih



terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti dalam hal penerangan

jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu lintas dan sebagainya.

Sedangkan kegiatan penyediaan barang publik yang mempunyai dampak sangat

luas  seperti  pertahanan  dan  keamanan,  keadilan  serta  kesehatan  masyarakat,

sebaiknya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Demikian pula seperti telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri  dari  :  a. Pendapatan asli

daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan

milik  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  syah.  b.  Dana

perimbangan, c. Pinjaman daerah, dan d. Lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Adapun  materi  pokok  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  antara

pemerintah pusat dan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 Bagian keenam, Pasal 6 yang menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri

dari : a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan,  dan penerimaan dari  sumberdaya alam, b.  Dana

alokasi umum, dan c. Dana alokasi khusus.
Untuk  pemahaman  sistem  pemerintahan  perlu  dipahami  perbedaan

pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan

sebagai  pengembangan  otonomi  daerah;  sedangkan  dekonsentrasi  diartikan

sebagai  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada

daerah  otonom yaitu  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  kepada  gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat daerah.
Dalam  kaitannya  dengan  sistem  desentralisasi  dan  dekonsentrasi

dikembangkan pula sistem keuangan daerah yang mendukung yaitu bahwa: (1)

penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai atas beban APBD,



dan (2) penyelenggaraan tugas  pemerintah pusat  di  daerah dibiayai  atas beban

APBN.

2.1.4   Keuntungan Dari Sistem Otonomi Daerah
Sekelompok orang percaya bahwa pemerintah daerah akan bekerja lebih

efisien  daripada  pemerintah  pusat,  sedangkan  kelompok  lainnya  lagi  percaya

terhadap  sebaliknya  yaitu  bahwa  pemerintah  pusat  akan  bekerja  lebih  efisien

daripada pemerintah daerah  dalam menyediakan barang-barang publik.  Namun

sebenarnya akan lebih tepat  bila  dikatakan bahwa ada  sebagian kegiatan  yang

lebih efisien bila dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan ada kegiatan lain yang

lebih efisien bila  dilaksanakan oleh pemerintah daerah.  Oleh karena itu  dalam

menentukan kegiatan macam apa yang sebaiknya diserahkan kepada pemerintah

pusat dan kegiatan apa yang seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Menurut Suparmoko (2002)  dalam teori keuangan negara dan berbagai

pembicaraan  mengenai  peranan  pemerintah  dalam  perekonomian,  telah  sering

disinggung bahwa barang publik dan eksternalitas akan lebih baik dikelola oleh

pemerintah. Keuntungan adanya sistem otonomi daerah adalah barang publik dan

eksternalitas itu dalam kaitannya dengan ruang geografi (spatial) seperti contoh

pemerintah menyediakan polisi  lalu lintas di  Kabupaten Bandung;  maka usaha

tersebut akan memberikan menfaat kepada penduduk Kabupaten Bandung lebih

banyak  daripada  kepada  penduduk  kabupaten  lainnya.  Barang  publik  yang

manfaatnya terpusat secara geografis disebut sebagai barang publik lokal (local

public goods),  yang dibedakan dengan barang publik nasional (national public

goods) seperti dalam hal pertahanan nasional. 
Keuntungan lainnya adalah bahwa pemerintah daerah akan lebih tanggap

terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri. Proses politik dalam masyarakat yang



lebih sempit akan lebih cepat dan efisien daripada dalam masyarakat luas. Dengan

pemerintahan yang lebih dekat masyarakatnya akan lebih sedikit kekurangan atau

kesalahan yang akan dibuat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Dengan

otonomi  daerah  akan  lebih  banyak  eksperimen  dan  inovasi  dalam  bidang

administrasi  dan  ekonomi  yang  dapat  dilakukan,  karena  banyak  pemerintah

daerah  yang  sifatnya  otonom,  akan  banyak  pula  cara  dan  sistem administrasi

maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda.

Akibatnya seperti  banyak eksperimen dan tentu ada yang berhasil dengan baik

atau yang kurang berhasil atau bahkan gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan

merupakan suatu inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang

juga  ingin  mendapatkan  keberhasilan.  Jadi  dalam suatu  negara  segala  sesuatu

tidak  harus  seragam  secara  nasional,  melainkan  dapat  beraneka  ragam  atau

bervariasi.

2.1.5      Kerugian Sistem Otonomi Daerah
Dalam hal-hal tertentu pemerintah daerah akan kurang efektif dan efisien

dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai misal bila pemerintah daerah

diminta  untuk  menyediakan  barang  pubik  nasional  seperti  pertahanan  dan

keamanan  nasional,  masalah  pemerataan  penghasilan  (redistribusi  penghasilan)

dan pemecahan masalah ekonomi makro, tentu hasilnya tidak akan memuaskan.
a. Dalam hal  pertahanan dan keamanan apabila  hal  ini  diserahkan kepada

pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan bertanggung jawab terhadap

daerahnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar. Apabila

kita  menjumlahkan  semua  usaha  pertahanan  masing-masing  daerah

tersebut  pasti  akan  kurang  memadai.  Misalnya  kalau  suatu  daerah



misalnya DKI Jakarta mengusahakan sebuah peluru kendali, manfaatnya

tentu  akan dinikmati  oleh  penduduk daerah  lain.  Demikian  pula  dalam

menentukan pembiayaannya, penduduk DKI hanya akan melihat manfaat

yang  diterima  oleh  mereka  sendiri  tanpa  memperhatikan  manfaat  yang

diterima oleh penduduk dari daerah lain. Akibatnya ada kasus pembonceng

bebas (free rider problem),  sehingga orang akan kurang bersedia untuk

membayar dan akan terjadi kekurangan biaya untuk usaha peluru kendali

tersebut.  Dampaknya aspek pertahanan dan keamanan tidak  efektif  dan

efisien dibiayai. Tentunya hal ini akan berbeda juga dipertimbangkan oleh

seluruh  penduduk  Indonesia  sebagai  suatu  bangsa  yang  harus

mempertahankan  kesatuannya  menghadapi  serangan  dari  luar.  Jadi

penyediaan  barang  publik  yang  manfaatnya  dinikmati  oleh  setiap

penduduk  dalam  semua  masyarakat  harus  diusahakan  oleh  pemerintah

pusat.  Memang dalam hal  tertentu ada pula kebijakan lingkungan yang

dampaknya dirasakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten,

sehingga menghendaki kebijakan itu dibicarakan bersama oleh pemerintah

provinsi  atau  pemerintah  pusat  jadi  tidak  semua  jasa  publik  dapat

disediakan secara efisien oleh pemerintah daerah.
b. Dalam  hal  redistribusi  pendapatan,  pemerintah  daerah  juga  tidak  akan

efisien  dalam  mengusahakannya.  Redistribusi  pendapatan  biasanya

ditempuh  dengan  mengenakan  pajak  pada  kelompok  kaya  dengan

memberikan subsidi pada kelompok berpenghasilan rendah. Apabila hal

ini  dilaksanakan oleh daerah yang kaya  maka kelompok kaya mungkin

pindah ke daerah dimana perpajakan dan pemungutan tidak terlalu tinggi,



dan orang-orang berpenghasilan rendah akan pindah ke daerah yang kaya

tersebut dengan maksud untuk mendapatkan subsidi atau bantuan sosial.

Akibatnya pendapatan per kapita dikelompok yang kaya akan turun, dan

program  kesejahteraan  sosial  tidak  dapat  dilaksanakan  lagi.  Jadi  jika

semua orang kaya pindah ke daerah lain karena takut pajak dan pungutan

di daerah yang bersangkutan maka program redistribusi pendapatan tidak

berhasil. Oleh karena itu program redistribusi ini harus dilaksanakan oleh

pemerintah pusat.  Pemerintah pusat akan dapat membantu semua orang

miskin  di  semua  daerah  dan  memungut  pajak  terhadap  semua  orang

berpenghasilan tinggi di negara tersebut. Dengan demikian tidak akan ada

pelarian atau perpindahan penduduk antar daerah. Memang dimungkinkan

adanya pelarian atau perpindahan penduduk ke negara lain, namun hal ini

lebih kecil  kemungkinannya daripada orang pindah dari  daerah satu ke

yang lain.
c. Dalam kaitannya dengan tujuan ekonomi makro, jelas pemerintah daerah

tidak  akan  dapat  melaksanakannya;  khususnya  yang  berkaitan  dengan

kebijakan  moneter.  Pemerintah  daerah  tidak  dapat  menambah  atau

mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar.  Demikian  pula  kebijakan

pemerintah daerah dalam bidang kesempatan kerja dan harga tidak akan

banyak  berpengaruh  dalam  suatu  daerah.  Setiap  kebijakan  fiskal

(perpajakan dan pengeluaran) tentu akan ditanggapi  dengan kepindahan

subjek pajak ke daerah lain yang lebih menguntungkan. Jadi pemerintah

pusatlah  yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kebijakan  stabilisasi

ekonomi secara makro.



d. Dari uraian diatas tidak dimaksudkan untuk tidak memilih apakah sistem

pemerintahan  sebaiknya  sepenuhnya  dilakukan  dengan  sentralisasi  atau

sepenuhnya dengan desentralisasi  (otonomi daerah),  tetapi  dimaksudkan

untuk melihat isu yang sebenarnya yaitu menentukan fungsi apa sajakah

yang paling baik untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan fungsi

mana yang secara efisien akan dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Sistem yang optimal tentunya akan dipercayakan kepada sistem campuran

dari  kedua bentuk sistem pemerintahan tersebut,  dimana masing-masing

menjalankan fungsi yang dapat dikerjakan dengan paling baik. 

2.2 Keuangan Daerah
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Kriteria  penting  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah

dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan  daerah

dalam  bidang  keuangan.  Dengan  perkataan  lain,  faktor  keuangan  merupakan

faktor  yang  penting  dalam  mengatur  tingkat  kemampuan  daerah  dalam

melaksanakan otonomi daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 menjelaskan pengertian

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang
temasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  lain  yang  berhubungan
dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut  dalam kerangka  Anggaran
Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang

pengambilan  keputusan  kebijakan,  pengelolaan  dana  publik  ,dan  pengaturan

kegiatan  dalam penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan  masyarakat,  maka

peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-



sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan

agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data

keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran

dan  realisasi,  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  dan  analisa  terhadapnya

merupakan  informasi  yang  penting  terutama  untuk  membuat  kebijakan  dalam

pengelolaan  keuangan daerah untuk melihat  kemampuan /  kemandirian  daerah

(Yuliati, 2001).

2.3   Analisis Rasio Keuangan

Analisis  Rasio  keuangan  adalah  usaha  mengindentifikasi  ciri-ciri

keuangan berdasarkan laporan tersedia.  Halim, (2007). Bagi perusahaan swasta

(lembaga yang bersifat komersial), analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari :

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajibannya segera.
2. Rasio  leverage,  yaitu  rasio  yang  mengukur  perbandingan  dana  yang

disediakan  oleh  pemilik  dengan  dana  yang  dipinjam  perusahaan  dari

kreditur.
3. Rasio aktifitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengatur efektif tidaknya

perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki

perusahaan.
4. Rasio  profitabilitas,  yaitu  rasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan

dalam menghasilkan laba.
Rasio-rasio  tersebut  perlu  disusun  untuk  amelayani  pihak  yang

berkepentingan  dengan  perusahaan  yaitu,  para  kreditur,  pemegang  saham,  dan

pengelola perusahaan.
Menurut Prastowo dan Julianty (2002):



“Analisis  rasio  bertujuan  untuk  menilai  efektifitas  perusahaan  dalam
rangka  menjalankan  aktifitas  usahanya,  yang  pada  akhirnya  dapat
memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan”.

Walaupun  terlihat  sederhana,  rasio  keuangan  mampu  memberikan

gambaran yang lebih berarti bagi penganalisa tentang baik-buruk kinerja finansial

perusahaan  jika  di  bandingkan  dengan  harus  melihat  laporan  keuangan  yang

disajikan  perusahaan.  Keunggulan  penggunaan  analisis  rasio  keuangan,  antara

lain:
1.  Rasio  merupakan  angka-angka  atau  ikhtisar  statistik  yang  lebih  mudah

dibaca dan ditafsirkan.
2.  Rasio  merupakan  pengganti  yang  lebih  sederhana  dari  informasi  yang

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3.  Mengetahui posisi perusahaan tentang industri lain.
4.  Sangat bermanfaat untuk bahan dalam pengambilan keputusan.
5.  Mempermudah dalam membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain

dengan melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series.
6.  Mempermudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi dimasa

yang akan datang.

2.3.1      Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan APBD

Menurut  Kurrohman  (2011) beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  Pemerintah

Daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah

ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan



dengan pendapatan daerah yang berasal  dari  sumber lain,  misalnya bantuan

pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio  kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap

sumber  dana  eksternal.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti

bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  eksternal

(terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula

sebaliknya.
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah adalah:

Tabel 2.1
Kriteria Kemandirian

Rasio PAD terhadap APBD Kriteria
0,00-10,00 Sangat Kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik

> 50,00 Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir: 2004)

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =    PAD
        Total Pendapatan Daerah

Rasio Efektivitas =   Realisasi Penerimaan PAD
             Rencana Penerimaan PAD



Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif

apabila resiko yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Namun demikian,

semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah pun semakin baik.
Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima.

Kriteria

Efektifitas  dan

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
 Tabel 2.2

Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kriteria
Diatas 100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif

Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir: 2004)

Tabel 2.3
  Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kriteria
100% keatas Tidak Efisien
90%-100% Kurang Efisien
80%-90% Cukup Efisien
60%-80% Efisien

Dibawah 60% Sangat Efisien
Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir: 2004)

3. Rasio aktivitas/keserasian
Rasio  keserasian  terdiri  dari  Rasio  Belanja  Rutin/Belanja  Tidak

Langsung terhadap  APBD dan  Rasio  Belanja  Pembangunan/Belanja  Langsung

terhadap  APBD.  Rasio  keserasian  ini  melihat  keserasian antara  Rasio  Belanja

Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung.

Rasio Efisiensi  =   Biaya untuk memperoleh PAD
              Realisasi Penerimaan PAD



Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah

memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  tidak  langsung  dan  belanja

langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk

belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Secara

sederhana,

rasio

keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Belum ada  tolok  ukur  yang  pasti  berapa  besarnya  rasio  belanja  rutin

maupun  belanja  pembangunan  terhadap  APBD  yang  ideal,  karena  sangat

dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan  besarnya  kebutuhan

investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun

demikian,  sebagai  daerah  di  negara  berkembang  peraturan  pemerintah  daerah

untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif  besar. Oleh karena itu,

rasio  belanja  pembangunan  yang  relatif  masih  kecil  perlu  ditingkatkan  sesuai

dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
4. Rasio Pertumbuhan (growth ratio)

Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  Pemerintah

Daerah dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah

dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya. Diketahuinya  pertumbuhan  untuk

masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan

untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

Rasio Belanja Langsung   =   Total Belanja Langsung
                 Total APBD

Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Tidak Langsung
                    Total APBD



Untuk  menghitung pertumbuhan APBD yaitu  dengan membandingkan

antara data anggaran/realisasi tahun ke-n dan data anggaran/realisasi tahun ke-0

atau tahun (n-1)  dikali  100%. Semakin  tinggi  hasil  perhitungan tersebut  maka

pertumbuhan APBD semakin baik.
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan

hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan

dengan membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah

tertentu dengan rasio daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya

relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah  Daerah

tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

2.3.2   Pihak-Pihak yang Berkepentingan Dengan Rasio Keuangan APBD 
Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada

APBD ini adalah:
1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
3. Pemerintah  pusat/propinsi  sebagai  bahan  masukan  dalam  membina

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat  dan  kreditur, sebagai  pihak yang akan turut  memiliki  saham

Pemerintah Daerah bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.4         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.4.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana

keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini seperti yang disebutkan

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 179



bahwa  “APBD  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam masa  1

tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember”.
Menurut Suparmoko (2002) menjelaskan pengertian APBD adalah:
“APBD merupakan suatu  alat  perencanaan mengenai  pengeluaran  dan
penerimaan  (atau  pendapatan)  di  masa  yang  akan  datang,  umumnya
disusun  untuk  satu  tahun.  Di  samping  itu  anggaran  merupakan  alat
kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan
di masa yang akan datang”. 

Menurut Nordiawan dkk (2008) menjelaskan pengertian APBD adalah :
“APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok  pemerintahan  di  Daerah,  APBD  didefinisikan  sebagai  rencana

operasional  keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  satu  pihak  menggambarkan

perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan

proyek-proyek  daerah  dalam  1  tahun  anggaran  tertentu,  dan  di  pihak  lain

menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber-sumber  penerimaan  daerah

guna  menutupi  pengeluaran-pengeluaran  (Mamesah,  1995).  Definisi  tersebut

merupakan pengertian APBD pada era orde baru. Sebelumnya yaitu pada era orde

lama,  terdapat  pula  definisi  APBD (Wajong,  1962)  menurutnya  APBD adalah

rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka

waktu tertentu dalam waktu mana badan legislatif  (DPRD) memberikan kredit

kepada  badan  eksekutif  (kepala  daerah)  untuk  melakukan  pembiayaan  guna

kebutuhan  rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  rancangan  yang  menjadi  dasar

(grondslag)  penetapan  anggaran,  dan  yang  menunjukkan  semua  penghasilan

untuk menutup pengeluaran tadi.



APBD  adalah  suatu  anggaran  daerah,  kedua  definisi  APBD  diatas

menunjukan  bahwa  suatu  anggaran  daerah,  termasuk  APBD,  memiliki  unsur-

unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya  sumber  penerimaan  ynag  merupakan  target  minimal  untuk

menutupi beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya

beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan

dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.

2.4.2   Karekteristik APBD
Karakteristik APBD di era pra-reformasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama kepala daerah (Pasal 30 Undang-

undang nomor 5 tahun 1975).
2. Pendekatan  dalam penyusunan  anggaran  adalah  pendekatan  line  item  atau

pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun berdasar jenis

penerimaan  dan  jenis  pengeluaran.  Jadi,  setiap  baris  dalam  APBD

menunjukkan jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini

bertujuan untuk melakukan pengendalian  atas  pengeluaran.  Pendekatan  ini

merupakan  yang  paling  tradisional  (tertua)  diantara  berbagai  pendekatan

penyusunan anggaran. Pendekatan yang lebih maju misalnya adalah sebagai

berikut :
1. Program Budgeting

Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas  yang akan dijalankan.

Pendekatan ini mengutamakan efektivitas. 
2. Performance Budgeting



Penekanan  pendekatan  ini  ada  pada  pengukuran  hasil  pekerjaan  (kinerja)

sehingga  output  dapat  dibandingkan  dengan  pengeluaran  dana  yang  telah

dilakukan. Pendekatan ini memperhatikan efisiensi.
3. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

Pendekatan  ini  merupakan  variasi  dari  Perfomance  Budgeting.  PPBS

menggabungkan tiga unsur, yaitu; perencanaan hasil, pemrograman kegiatan

fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan penganggaran (alokasi dana)

untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
4. Zero Base Budgeting

Pendekatan penganggaran dasar nol juga merupakan variasi dari Performace

Budgeting yang  menitik  beratkan  pada  efisiensi  pada  anggaran.  Oleh

karenanya menurut pendekatan ini, penyusunan anggaran dengan didasarkan

pada  anggaran  tahun  lalu  mengandung  resiko  tersusunnya  anggaran  yang

inefisien. Hal ini terjadi jika anggaran tahun lalu inefisien. Karena tidak dapat

menggunakan anggaran tahun lalu sebagai dasar penyusunnan anggaran tahun

berjalan, maka pendekatan ini menuntut perencanaan yang baik. Hal ini dapat

dicapai  melalui  pengoordinasian  bagian  perencanaan  dan  penganggaran

dalam satu wadah organisasi.
3. Siklus  APBD  terdiri  atas  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan

pemeriksaan,  serta  penyusunan  dan  penetapan  perhitungan  APBD.

Penyusunan  dan  penetapan  perhitungan  APBD  merupakan

pertanggungjawaban  APBD.  Pertanggungjawaban  itu  dilaksanakan  dengan

menyampaikan  perhitungan  APBD  kepada  menteri  dalam  negeri  untuk

pemerintah daerah tingkat I dan kepada gubernur untuk pemerintah daerah

tingkat II. Jadi, pertanggung jawaban bersifat vertikal.



4. Dalam  tahap  pengawasan  dan  pemeriksaan  serta  tahap  penyusunan  dan

penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap

APBD  bersifat  keuangan.  Hal  ini  tampak  pada  pengawasan  APBD

berdasarkan  objek  yang  meliputi  pengawasan  pendapatan  daerah  dan

pengawasan  pengeluaran  daerah.  Pengawasan  tersebut  tidak

memperhitungkan pertanggungjawaban dari aspek lain, misalnya dari aspek

kinerja.
5. Pengawasan  terhadap  pengeluaran  daerah  dilakukan  berdasarkan  ketaatan

terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku,  unsur  kehematan  dan efisiensi  dan  hasil  program

(untuk proyek-proyek daerah).
6. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan  stelsel kameral (tata buku

anggaran). Menurut stelsel (sistem pembukuan) ini, penyusunan anggaran dan

pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dasar pemilihan

stelsel, yaitu stelsel kameral dan bukannya stelsel komersil (tata buku kembar

atau  berpasangan)  adalah  tujuan  pembukuan.  Karena  tujuan  pembikuan

keuangan daerah di era pra-reformasi adalah pembukuan pendapatan, maka

stelsel yang cocok adalah  stelsel kameral. Jika tujuan pembukuan keuangan

daerah adalah pembukuan harta, maka stelsel yang cocok untuk digunakan

adalah stelsel komersil. Pada stelsel kameral diperolehnnya pendapatan yaitu

pada  saat  penerimaan  sedangkan  pembiayaan  terjadi  pada  saat  dilakukan

pembayaran. Oleh karena itu, stelstel kameral disebut juga tata buku kas.

2.4.3  Tujuan APBD
Menurut  mardiasmo  (2002)   tujuan  dari  proses  penyusunan  anggaran

pada sektor pemerintah adalah:



1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi

antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi  dan  keadilan  dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui proses prioritas.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan  transparansi  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada

DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.4.4  Fungsi APBD

Menurut pasal 16 Peranturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006, APBD

memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Otorisasi  mengandung arti  bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman

bagi  menajemen  dalam  merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang

bersangkutan.
3. Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja/mengurangi  pengangguran dan pemborosan

sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi  mengandung  arti  bahwa  kebijakan  anggaran  daerah  harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi

alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental

perekonomian daerah.

2.4.5      Prinsip Penyusunan APBD



Sebagaimana dalam Peraturan Mentri Dalam Negri No. 30/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2008 bahwa dalam penyusunan APBD agar memperhatikan sebagai berikut:
1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses

penyusunan  dan  penetapan  APBD  sedapat  mungkin  melibatkan  partisipasi

masyarakat,  sehingga  masyarakat  mengetahui  akan  hak  dan  kewajiban  dalam

pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD  yang  disusun  dapat  menyajikan  informasi  secara  terbuka  dan

mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada

setiap jenis belanja serta korelasi  antara besaran anggaran dengan manfaat dan

hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu,

setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber

daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara

lain:
a. Pendapatan  yang  direncanakan  merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja

yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
b. Penganggaran  pengeluaran  harus  didukung  dengan  adanya  kepastian

tersedianya  penerimaan  dalam  jumlah  yang  cukup  dan  tidak  dibenarkan

melaksanakan  kegiatan  yang  belum  tersedia  atau  tidak  mencukupi  kredit

anggaran dalam APBD/perubahan APBD.
c. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam  tahun  anggaran  yang

bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening

kas umum daerah.



4. Keadilan Anggaran
Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  pungutan  daerah  lainnya  yang

dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangan kemampuan masyarakat

untuk  membayar.  Masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  pendapatan  rendah

secara  proporsional  diberi  beban  yang  sama,  sedangkan  masyarakat  yang

mempunyai  kemampuan  untuk  membayar  tinggi  diberikan  beban  tinggi  pula.

Untuk  menyeimbangkan  kedua  kebijakan  tersebut  pemerintah  daerah  dapat

melakukan  perbedaan  tarif  secara  rasional  guna  menghilangkan  rasa

ketidakadilan. Selain dari pada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus

mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana  yang  tersedia  harus  dimanfaatkan  seoptimal  mungkin  untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu,  untuk

meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran  dalam  perencanaan  anggaran

perlu memperhatikan:
a. Tujuan,  sasaran,  hasil  dan  manfaat,  serta  indikator  kinerja  yang  ingin

dicapai.
b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan

harga satuan yang rasional.
6. Taat Azas

APBD  sebagai  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah

ditetapkan dengan peraturan daerah, memperhatikan:
a. APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai

dengan  ketentuan  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan



presiden,  atau  peraturan/keputusan/surat  edaran  mentri  yang  diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang

diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.

Peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dimaksud  mencakup

kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
b. APBD  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  mengandung  arti

bahwa  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  lebih  diarahkan  agar

mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat

(publik) dan bukan membebani masyarakat.  Peraturan daerah tidak boleh

menimbulkan  diskriminasi  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan,

menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,

pemborosan  keuangan  negara/daerah,  memicu  ketidak  percayaan

masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta

ketertiban  masyarakat  yang  secara  keseluruhan  mengganggu  jalannya

penyelenggaraan pemerintah daerah.
c. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya,  mengandung

arti  bahwa  apabila  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  peraturan  daerah

tentang  APBD  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  daerah

sebagai penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi

dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing  daerah.  Sebagai

konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan

dengan  peraturannya  tentang  pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah

dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya,

seperti: Peraturan mengenai Pajak Daerah, Retribusi daerah dan sebagainya.



2.4.6 Proses Penyusunan APBD
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  disusun  sesuai  dengan

kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  dan  kemampuan  pendapatan  daerah.

Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
KUA  disusun  berdasarkan  RKPD  dan  pedoman  penyusunan  APBD  yang

ditetapkan  mendagri  melalui  surat  edaran  mendagri.  Proses  penyusunan

diawali  dengan  pembuatan  rancangan  awal  KUA  oleh  Tim  Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan

KUA terdiri atas dua komponen utama, yaitu:
a. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan

dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  setiap  urusan  pemerintah

daerah.
b. Proyeksi  pendapatan  daerah,  alokasi  belanja  daerah,  serta  sumber  dan

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Program-program  tersebut  harus  diselaraskan  dengan  prioritas

pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS  merupakan  dokumen  yang  berisi  seluruh  program  kerja  yang  akan

dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran,  dimana program kerja  tersebut

diberi  prioritas  sesuai  dengan  visi,  misi,  dan  strategi  pemda.  Sama  seperti

KUA, proses  penyusunan PPAS diawali  dengan pembuatan rancangan awal

PPAS  oleh  TAPD.  Rancangan  awal  PPAS  ini  disusun  berdassarkan  nota

Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
b. Menentukan urutan Program untuk masing-masing urusan.
c. Menentukan Plafon Anggaran untuk tiap program.



3. Penyiapan  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  (SE  KDH)  tentang  Pedoman

Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah

(RKA SKPD).
Surat  Edaran  Kepala  Daerah  tentang  program  penyusunan  RKA  SKPD

merupakan  dokumen  yang  sangat  penting  bagi  SKPD  sebelum  menyusun

RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SKPD dalam menyusun

RKA-nya, yaitu:
a. Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD.
b. Standar  satuan  harga,  yang  menjadi  referensi  dalam  penentuan  rincian

anggaran di RKA.
c. Kode Rekening untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar belanja, Dokumen

standar  Pelayanan  Minimal,  serta  standar  Satuan  harga  dibutuhkan  dalam

pembuatan rancangan awal SE KDH ini. Data Analisis  Standar Belanja adalah

penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  digunakan  untuk

melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan standar satuan harga merupakan harga

satuan  setiap  unit  barang/jasa  yang  berlaku  di  suatu  daerah  yang  ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana

pembiayaan  sebagai  dasar  penyusunan  APBD.  RKA  SKPD  disusun  dengan

berpedoman pada Surat Edaran kepala daerah tentang Pedoman penyusunan RKA

SKPD.

5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD



Dokumen sumber yang utama dalam Raperda APBD adalah RKA SKPD.

Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal ini,  setelah

TAPD mengumpulkan RKA SKPD dengan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran

Prakiraan  maju  yang  telah  disetujui  tahun  anggaran  sebelumnya,  dokumen

perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian kinerja, indikator kinerja,

kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar

pelayanan  minimal,  serta  dokumen  sinkronisasi  program  dan  kegiatan  antar

SKPD.

Proses  selanjutnya  adalah  pengompilasian  seluruh  RKA  yang  telah

dievaluasi  TAPD menjadi  dokumen kompilasi  RAK. Proses ini  dilakukan oleh

Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah (PPKD).  Berdasarkan dokumen kompilasi

tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-lampiran sebagai berikut:

a. Ringkasan APBD.
b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan organisasi).
c. Rincian APBD (menurut urusan pemerintah, organisasi,  pendapatan, belanja,

dan pembiayaan).
d. Rekap belanja (menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan,

dan keselarasan urusan dengan fungsi).
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

Kepala  Daerah  menyampaikan  Raperda  tentang  APBD  yang  telah

disetujui  bersama  DPRD  dan  Rancangan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran

APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.  Penyampaian tersebut paling lambat

tiga hari kerja setelah rancangan peraturan daerah disusun disertai dengan:

a. Persetujuan bersama Pemda dan DPRD terhadap Raperda APBD.
b. KUA dan PPA yang disepakati kepala daerah dan pimpinan DPRD.



c. Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD.
d. Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota

keuangan pada sidang DPRD.
Proses  evaluasi  ini  dilakukan  maksimal  selama  15  hari  kerja  sejak

penyerahan dilakukan. Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak

lolos evaluasi, maka Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan.
Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh

Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Penetapan

tersebut  dilakukan  selambat-lambat  tanggal  31  Desember  tahun  Anggaran

sebelumnya.

2.4.7 Struktur APBD
Peraturan  Mentri  Dalam Negri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa struktur APBD terdiri  atas

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.4.7.1 Pendapatan Daerah
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan

bahwa Pendapatan daerah adalah:
“Semua Penerimaan Penerimaan Uang Melalui  Melalui  Rekening Kas
Umum Daerah, Yang Menambah Ekuitas Dana, Merupakan Hak Daerah
Dalam Satu Tahun Anggaran Dan Tidak Perlu Dibayar Tahun Anggaran
Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Daerah”.

UU No.17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah:
“Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih”.
Menurut Halim (2012) Pendapatan Daerah adalah:
“Semua  penerimaan  rekening  kas  daerah  yang  menambahan  saldo
anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi  hak  pemerintah,  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh
pemerintah”. 



Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokan atas Pendapatan

Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain  pendapatan  yang  sah.

Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan daerah yang terdiri atas pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah

dirinci  menurut  objek  pendapatan  sesuai  dengan undang-undang tentang pajak

daerah dan retribusi daerah. Sementara jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah,

yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, yang mencakup: bagian

laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  daerah/BUMD,  bagian  laba

penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  pemerintah/BUMN,  dan  bagian

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sementara itu, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah

dan  retribusi  daerah,  kemudian  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang

dipisahkan  dirinci  menurut  objek  pendapatan  yang  mencakup  hasil  penjualan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: jasa giro, pendapatan, bunga, penerimaan

atas tuntutan ganti rugi daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain

akibat  penjualan  dan/atau  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  oleh  daerah,

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda

pajak,  pendapatan  denda  retribusi,  pendapatan  hasil  eksekusi  atas  jaminan,

pendapatan dari  pengembalian (fasilitas sosial  dan fasilitas umum), pendapatan



dari  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  pendapatan  dari

angsuran/cicilan penjualan.
Kelompok  pendapatan  dana  perimbangan  dibagi  menurut  jenis

pendapatan terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi

khusus.  Dana  bagi  hasil  itu  sendiri  dirinci  menurut  objek  pendapatan  yang

mencakup bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Sementara itu, untuk

jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum

dan jenis dana alokasi khusus yang dirinci berdasarkan objek pendapatan menurut

kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kelompak  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  dibagi  menurut  jenis

pendapatan yang mencakup hibah berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah

lainnya.  Badan/lembaga/organisasi  swasta  dalam  negri,  kelompok

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negri yang tidak mengikat, serta darurat

dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan/akibat bencana

alam, dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupten/kota, dana penyesuaian

dan  dana  otonomi  khusus  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  serta  bantuan

keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain. Hibah diartikan sebagai

penerimaan daerah yang berasal dari pemerintahan negara asing, badan/lembaga

asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan,

baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga

ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
Menurut  Peraturan  Mentri  Dalam  Negri  No.  13  Tahun  2006  Secara

ringkas, struktur pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan



d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
a. Bantuan Dana
b. Hibah
c. Dana Darurat
d. Dana penyesuaian dan Dana otonomi khusus
e. Bantuan Keuangan provinsi atau pemda lainnya.

2.4.7.2   Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum

daerah  yang  dapat  mengakibatkan  berkurangnya  nilai  ekuitas  dana  sebagai

kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  serta  tidak  akan  diperoleh

pembayarannya  kembali  oleh  daerah.  Belanja  juga  dirinci  menurut  urusan

pemerintah  daerah,  organisasi,  program,  kegiatan,  kelompok,  jenis,  objek,  dan

rincian objek belanja.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintah  yang  menjadi  wewenang  provinsi/kabupaten/kota  yang  terdiri  atas

urusan wajib,urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  pemerintah  pusat  dan

pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  dengan

ketentuan perundang-undangan (Peraturan  Mentri  Dalam Negri  No.  13  Tahun,

2006).
Dalam  penyelenggaraan  belanja,  urusan  wajib  diprioritaskan  untuk

melindungi  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  sebagai  upaya

pemenuhan  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  bentuk  peningkatan  pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan  sistem  jaminan  sosial.  Peningkatan  kualitas  kehidupan



masyarakat tersebut diwujudkan melalui proses kerja dalam pencapaian standar

pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi  belanja  menurut  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  belanja

urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib

mencakup:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan hidup
9. Pertahanan

10.  Kependudukan dan catatan sipil
11.  Pemberdayaan perempuan
12.  Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13.  Sosial
14.  Tenaga kerja
15.  Koperasi dan usaha kecil menengah
16.  Penanaman modal
17.  Kebudayaan
18.  Pemuda dan olahraga
19.  Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20.  Pemerintahan umum
21.  Kepegawaian
22.  Pemberdayaan masyarakat dan desa
23.  Statistik
24.  Arsip
25.  Komunikasi dan informatika
Sementara itu, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan sumber daya mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Menurut  urusan pemerintahan,  penanganan  belanja  dalam bagian  atau

bidang tertentu  yang dapat  dilaksanakan bersama antara  pemerintah  pusat  dan



pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan

dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib

dan urusan pilihan.
Klasifikasi  belanja  menurut  fungsi  yang  digunakan  untuk  tujuan

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan negara terdiri dari:
1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial

Pengelolaan  belanja  atas  dasar  kelompoknya  dimaksudkan  untuk

memudahkan pengendalian atas dasar perilaku pembiayaannya. Belanja menurut

kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.
1. Belanja Tidak Langsung

Belanja  tidak  langsung  adalah  belanja  yang  tidak  terkait  secara  langsung

dengan  pelaksanaan  program dan  kegiatan.  Artinya,  ada  atau  tidak  adanya

kegiatan tidak mempengaruhi pengeluaran atas belanja-belanja tidak lansung.

Belanja  tidak  langsung  seperti  ini  biasa  dikenal  dengan  “fixed  east”  yang

jumlahnya  relatif  tetap  dari  tahun  ke  tahun  terhadap  variabilitas

program/kegiatan.  Adapun  karakteristik  belanja  tidak  langsung  antara  lain

sebagai berikut:
a. Dianggarkan  setiap  bulan  dalam  setahun  (bukan  untuk  setiap

program/kegiatan)  oleh  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah

(SKPD).
b. Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan

secara langsung dengan output program/kegiatan.



c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja tidak langsung oleh target kinerja atau

tingkat pencapaian yang diterapkan dari pprogram/kegiatan tertentu.
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 berdasarkan

karakteristiknya, belanja tidak langsung merupakan tipe belanja yang sulit dinilai

kewajarannya berdasarkan efektivitas atau terkait dengan tingkat pencapaian yang

diterapkan  dari  suatu  usulan  program/kegiatan.  Menurut  jenis  belanjanya,  ada

delapan jenis kelompok belanja tidak langsung, sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja  kompensasi  dalam bentuk gaji  dan

tunjangan serta  penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai  negeri

sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang

masuk dalam pengertian tersebut adalah uang representatif dan tunjangan

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan

wakil  kepala  daerah  serta  penghasilan  dan  penerimaan  lain  yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan

dalam  belanja  pegawai.  Selain  hal  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat

memberikan tambahan penghasilan tambahan kepada pegawai negeri sipil

berdasarka  pertimbangan  objektif  dengan  memperhatikan  kemampuan

keuangan  daerah  dan  memperoleh  persetujuan  DPRD  sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang

yang  dihitung  atas  kewajiban  pokok  utang  (principal  outstanding)

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, jangka

panjang.
3) Belanja Subsidi



Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi

kepada  perusahaan/lembaga  tertentu  yang  menghasilkan  produk/jasa

pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga penerima

belanja  subsidi  harus  dilakukan  audit  terlebih  dahulu  sesuai  dengan

ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

dan  wajib  memberikan  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  subsidi

kepada kepala daerah.
4) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang

dan/atau  jasa  kepada  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  lainnya,

perusahaan  daerah,  masyarakat,  dan  organisasi  kemasyarakatan  yang

secara  spesifik  telah  ditetapkan  peruntukannya  sehingga  bersifat  tidak

wajib dan tidak secara terus menerus.  Uang dan barang yang diberikan

dalam  bentuk  hibah  harus  digunakan  sesuai  dengan  prasyaratan  yang

ditetapkan dalam naskah perjanjian  hibah daerah dan dilakukan setelah

mendapat persetujuan DPRD. Hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau

jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat  diberikan

dalam  rangka  menunjang  peningkatan  penyelenggaraan  fungsi

pemerintahan  di  daerah  dan  layanan  dasar  umum sepanjang  ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.
5) Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam

bentuk  uang  atau  barang  kepada  masyarakat  untuk  peningkatan

kesejahteraan  masyarakat.  Bantuan  sosial  diberikan  tidak  secara  terus



menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran tetapi diberikan secara

selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
6) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang

bersumber  dari  pendapatan  provinsi  kepada  kabupaten/kota  atau

pendapatan  kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  atau  pendapatan

pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7) Bantuan Keuangan

Bantuan  Keuangan  digunakan  untuk  menganggarkan  bantuan  keuangan

yang  bersifat  umum  atau  khusus  dari  provinsi  kepada  kabupaten/kota,

pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah

kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  dan  pemerintah  lainnya  dalam

rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakam belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak bisa atau tiak diharapkam berulang, seperti penanggulangan bencana

alam,  bencana  sosial  yang  tidak  dianggarkan  sebelumnya,  termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang telah ditutup.
2. Belanja Langsung

Belanja  langsung  adalah  kelompok  belanja  yang  dipengaruhi  secara

langsung  oleh  ada  atau  tidaknya  program/kegiatan.  Dengan  kata  lain,  belanja

langsung merupakan komponen biaya langsung program/kegiatan. Nilai biaya tiap

belanja  langsung  (besar/kecilnya)  akan  dipengaruhi  secara  langsung  atas

jumlah/kegiatan.
Adapun karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut:

a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang di usulkan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD).



b. Jumlah anggaran  belanja  langsung suatu  program atau  kegiatan  dapat

diukur  atau  dibandingkan  secara  langsung  dengan  output program  atau

kegiatan yang bersangkutan.
c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target

kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan

yang bersangkutan.
Menurut jenis belanjanya, ada tiga jenis kelompok belanja langsung yaitu:

1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja  barang  dan  jasa  digunakan  untuk  pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang dinilai  manfaatnya  kurang dari  dua

belas  bulan dan?atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan program dan

kegiatan  pemerintah  daerah.  Pembelian/pengadaan  barang  dan

pemakaian  jasa  mencakup belanja  barang habis  pakai,  bahan/material,

jasa  kantor  premi  asuransi,  perawatan  kendaraan  bermotor,

cetak/pengadaan,  sewa  rumah/gedung/ruang/parkir,  sewa  sarana

mobilitas,  sewa  alat  berat,  sewa  perlengkapan  dan  peralatan  kantor,

makanan  dan  minuman,  pakaian  dinas  dan  atributnya,  pakaian  kerja,

pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas

pindah tugas serta pemulangan pegawai.
3) Belanja Modal

Belanja  modal  digunakan  untuk  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam

rangka  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud

yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  dua  belas  bulan  untuk

digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan,  seperti  dalam bentuk  tanah,



peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap

lainnya.
Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Belanja  honorarium  panitia  pengadaan  dan  administrasi

pembelian/pembangunan  untuk  memperoleh  setiap  aset  yang

dianggarkan  pada  belanja  modal  dianggarkan  pada  belanja  modal

dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
Secara ringkas struktur belanja daerah tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
g. Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

2.4.7.3   Pembiayaan Daerah
Pembiayaan  daerah  adalah  semua  transaksi  keuangan  untuk  menutup

defisit  atau  untuk  memanfaatkan  surplus  serta  penerimaan  yang  perlu  dibayar

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

anggaran  yang  bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya.

Pembiayaan  daerah  terdiri  atas  penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran

pembiayaan.
1. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 60 ayat (1)

penerimaan pembiayaan meliputi:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu



Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari  sisa  anggaran tahun

lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga

yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan,

dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan PAD,

penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah

yang sah.
b. Pencairan Dana Cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening

dana  ke  rekening  dana  kas  umum  daerah  dalam  tahun  anggaran

berkenaan. Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

berkenaan. Pengguna atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening

dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja

langsung  SKPD  pengguna  dana  cadangan  berkenaan,  kecuali  diatur

tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Digunakan  untuk  menganggarkan  hasil  penjualan  perusahaan  milik

daerah/BUMD  dan  penjualan  aset  milik  pemerintah  daerah  yang

dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga,  atau  hasil  disvestasi  penyamaan

modal pemerintah. Penjualan hasil kekayaan daerah ini dapat menambah

nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam satu

tahun berkenaan.
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk

penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada

tahun anggaran yang berkenaan.
e. Penerimaan Piutang



Digunakan  untuk  menganggarkan  penerimaan  yang  bersumber  dari

pelunasan  piutang  pihak  ketiga,  seperti  berupa  penerimaan  piutang

daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan

piutang lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan

Selanjutnya  dalam  pasal  60  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa  pengeluaran

pembiayaan terdiri atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah  dearah  dapat  membentuk  dana  cadangan  guna  menandai

kegiatan  dan  penyediaan  dananya  tidak  dapat  dibebankan  dalam satu

tahun  anggaran  sekaligus/sepenuhnya  setelah  ditetapkan  dengan

peraturan kepala daerah karena peraturan tersebut mencakup penetapan

tujuan pembentukan dana cadangan, program, dan kegiatan, yang akan

dibiayai  dari  dana  cadangan,  besaran,  dan  rincian  tahunan  dana

cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Sebelumnya,

rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibahas

bersamaan  dengan  pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  tentang

APBD.  Penetapan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  pembentukan

dana  cadangan  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  bersamaan  dengan

penetapan rancangan peraturah daerah tentang APBD.
b.  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan

pemerintah  daerah  yang  diinvestasikan,  baik  jangka  pendek  maupun

jangka panjang.
c. Pembayaran Pokok Utang



Digunakan  untuk  menganggarkan  pembayaran  kewajiban  atas  pokok

hutang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang.
d. Pemberian Pinjaman Daerah

Digunakan  untuk  menganggarkan  pinjamana  yang  diberikan  kepada

pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  daerah  lainnya.  Penerimaan

kembali  penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi

penerimaan kembali,  pinjaman yang diberikan kepada pemrintah pusat

dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2.5.1 Pengertian PDRB

Menurut Case dan Fair, 2007 menjelaskan PDRB atau  Gross Domestic

Product (GDP) adalah:

“ Nilai pasar total output suatu negara. GDP merupakan nilai pasar semua
barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu
oleh faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara”.

Menurut  BPS,  2008  menjelaskan  Produk  Domestik  Regional  Bruto

(PDRB) atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan Regional (Regional

Income) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari

seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah.

Perkembangan ekonomi suatu negara yang diukur dengan pertumbuhan

ekonomi  menunjukan  pertumbuhan  produksi  barang  dan  jasa  disuatu  wilayah

perekonomian  dalam  selang  waktu  tertentu.  Produksi  tersebut  diukur  dalam

konsep nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di

wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto

(PDB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan



PDRB. Dengan demikian,  PDRB dapat  digunakan sebagai salah satu indikator

untuk  mengukur  kinerja  perekonomian  suatu  negara  atau  sebagai  cerminan

keberhasilan  suatu  pemerintahan  dalam  menggerakkan  sektor-sektor  ekonomi

(BPS,2008).

Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan ke dalam 3 pengertian yaitu:

a. Pendekatan Produksi (Production Apporoach)
PDRB  adalah  jumlah  nilai  produk  barang  dna  jasa  akhir  yang

dihasilkan  oleh  berbagai  unit  produksi  dalam suatu  wilayah/regional

pada suatu waktu tertentu, biasanya setahun.

b. Pendekatan

Pendapatan

(Income

Approach)
PDRB  adalah  jumlah  balas  jasa  yang  diterima  oleh  faktor-faktor

produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/regional

pada  jangka  waktu  tertentu  (setahun).  Balas  jasa  faktor  produksi

tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan

(surplus  usaha)  yang kesemuanya belum dipotong pajak penghasilan

dan pajak tak langsung lainnya.
c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga

termasuk lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok

PDRB =  ∑ NTB

PDRB = ∑ (output−biaya antara )



(inventory) dan ekspor neto disuatu wilayah. Ekspor neto di sini adalah

ekspor dikurangi impor.

Dari  ketiga

pendekatan di  atas

dapat

disimpulkan bahwa jumlah nilai  produk barang dan jasa akhir  yang dihasilkan

pada  suatu  wilayah,  sama  dengan  jumlah  pendapatan  faktor  produksinya  dan

harus sama pula dengan jumlah pengeluaran untuk berbagai keperluan. PDRB di

atas  selanjutnya  disebut  sebagai  PDRB  atas  dasar  harga  pasar  karena  masih

mencakup pajak tak langsung neto.

2.5.2 PDRB atas konsep harga
PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga

konstan. PDRB atas harga berlaku, sering disebut dengan PDRB nominal. PDRB

yang  dinilai  berdasarkan  harga  pada  tahun  berjalan  baik  pada  saat  menilai

produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah. PDRB atas dasar harga

konstan adalah PDRB yang dinilai  berdasarkan harga pada tahun tertentu atau

tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai

tambah.
 Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar

harga konstan adalah Indeks Harga Implisit PDRB. Besarnya persentase kenaikan

PDRB pada tahun berjalan terhadap PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun Laju

Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  laju  PDRB  atas  harga  konstan,  dengan  rumus

sebagai berikut:

PDRB = Konsumsi Rumah Tangga + Konsumsi 

   Pemerintah + PMTB + Perubahan 

   Inventori (stok) + Ekspor - Impor



Rumus  PDRB  per

Kapita:

2.6 Perbedaan

Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah PDRB

Tinggi dan PDRB Rendah

Pada daerah dengan kinerja keuangan lebih baik kontribusi Pendapatan

Asli  Daerah  terhadap  belanja  justru  lebih  rendah  dibanding  kontribusi  setelah

otonomi  Setiaji  dan  Adi  (2007).  Hal  ini  menunjukkan  dalam  era  otonomi

ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  justru  menjadi  lebih  tinggi.  Daerah

dengan  PDRB  tinggi  akan  berusaha  untuk  mempertahankan  tren  peningkatan

kemampuan keuangannya. Sedangkan bagi daerah dengan PDRB rendah, mereka

akan  berusaha  keras  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  agar  dapat  sejajar

(atau  mungkin  lebih  besar  dibandingkan)  dengan daerah  dengan PDRB tinggi

secara ekonomi. Perbedaan usaha untuk berbuat yang terbaik antara daerah maju

dan  daerah  tertinggal  inilah  yang  diduga  dapat  menyebabkan  perbedaan

perkembangan kemampuan keuangan diantara kedua tipe daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 = Rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan PDRB tinggi

tidak  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  perkembangan

kemampuan keuangan daerah dengan PDRB rendah.

LPE ¿ PDRB ad hk t−PDRB ad hk t−1

PDRB ad hk t−1

x100

PDRB per Kapita¿ PDRB
Penduduk Pertenga hanTa hun



Kemampuan Keuangan Daerah

PDRB Tinggi PDRB Rendah

Uji Beda

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio aktivitas/keserasian

Rasio pertumbuhan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1   Objek Penelitian

Penelitian  ini  dirancang  untuk  membandingkan  perkembangan

kemampuan  keuangan  antara  daerah  dengan  PDRB tinggi  dan  daerah  dengan

PDRB rendah di Jawa Barat dalam era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan

penelitian komparasi dengan menggunakan perkembangan beberapa rasio sebagai

pengukuran perkembangan kemampuan keuangan.



Pada  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  bersumber  dari  Laporan

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten dan Kota di Jawa Barat  dari

Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi

Jawa Barat selama periode 2010 sampai dengan 2011.

3.2 Populasi dan Sampel penelitian

Menurut  Sumarni,  dan  dkk,  2006  menjelaskan  bahwa  populasi  itu

merupakan: 

“Keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik

yang terbatas (finite) maupun tidak terbatas (infinite)”.

Sedangkan Populasi menurut Sugiyono, 2004 adalah: 

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi penelitian ini adalah 26 Kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sedangkan  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang

dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan

betul-betul  representatif  atau  mewakili  populasi.  Kesimpulan  yang  ditarik  dari

sampel akan mampu diberlakukan untuk seluruh populasi (Sugiyono, 2004). Dari

populasi tersebut akan diambil sampel dengan metoda stratified random sampling.

Pembagian populasi menjadi sub-sub populasi berdasarkan karakteristik tertentu

dari  elemen-elemen  populasi.  Yang  dalam hal  ini  kriteria  yang  menjadi  dasar

pembagian  berdasarkan  pembentuk  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  merupakan



unsur APBD, yaitu rata-rata Produk Domestik Regional Bruto seluruh kabupaten

dan kota se-Jawa Barat selama perioda penelitian. 

Table 3.1
Tabel Sampel

No Kabupaten/ Kota No Kabupaten/Kota
1 Kabupaten Bogor 14 Kabupaten Purwakarta
2 Kabupaten Sukabumi 15 Kabupaten Karawang
3 Kabupaten Cianjur 16 Kabupaten Bekasi
4 Kabupaten Bandung 17 Kabupaten Bandung Barat
5 Kabupaten Garut 18 Kota Bogor
6 Kabupaten Tasikmalaya 19 Kota Sukabumi
7 Kabupaten Ciamis 20 Kota Bandung
8 Kabupaten Kuningan 21 Kota Cirebon
9 Kabupaten Cirebon 22 Kota Bekasi
10 Kabupaten Majalengka 23 Kota Depok
11 Kabupaten Sumedang 24 Kota Cimahi
12 Kabupaten Indramayu 25 Kota Tasikmalaya
13 Kabupaten Subang 26 Kota Banjar

Sumber : Badan Pusat Statistik.2010-2011.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data

serta  informasi  yang  relevan  dengan  masalah  yang  menjadi  bahasan  dalam

penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian explanatory. Explanatory

research yaitu  bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau

hipotesis  guna  memperkuat  atau  bahkan  menolak  teori  atau  hipotesis  hasil

penelitian yang sudah ada (Nazir, 2003).



3.3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel  merupakan  gejala  yang  menjadi  fokus  peneliti  untuk  diamati.

Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai

variasi antara satu dengan yang lainnya dalam sekelompok itu (Sugiyono, 2004).

Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel berupa perkembangan

kemampuan  keuangan  berbasis  rasio  APBD  antara  daerah  PDRB  tinggi  dan

rendah di era otonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat operasionalisasi

variabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel Indikator Jenis
Data

Skala

Perkembangan 
Kemampuan Keuangan 
Daerah pada PDRB 
Tinggi

1. Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

2. Rasio Efektivitas 
dan Efisiensi 
Pendapatan Asli 
Daerah

3. Rasio aktivitas/ 

Sekunder Rasio



keserasian

4. Rasio 
Pertumbuhan 
(growth ratio)

Perkembangan 
Kemampuan Keuangan 
Daerah pada PDRB 
Rendah

1. Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

2. Rasio Efektivitas 
dan Efisiensi 
Pendapatan Asli 
Daerah

3. Rasio aktivitas/ 
keserasian

4. Rasio 
Pertumbuhan 
(growth ratio)

Sekunder Rasio

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.3.1   Jenis Data



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,

yaitu  data  yang  dinyatakan  dalam  angka-angka,  menunjukkan  nilai  terhadap

besaran atau variabel yang diwakilinya.

Data  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang

diperoleh dari laporan-laporan yang memuat berbagai informasi tentang masalah

yang  akan  diteliti,  serta  studi  pustaka  dengan  cara  membaca  serta  mendalami

literatur.

3.3.3.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi

Anggaran  yang  dipublikasikan  melalui  situs  internet  dengan  alamat  website

www.djpk.depkeu.go.id dan dari bps3200@bps.go.id.

3.3.4 Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan melalukan pengumpulan data melalui:

1. Pengumpulan data sekunder
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data-data sekunder

yang  diperoleh  melalui situs  internet  dengan  alamat  website

www.djpk.depkeu.go.id dan  dari  bps3200@bps.go.id yaitu  berupa

Laporan  Realisasi  Penerimaan  dan  Pengeluaran kabupaten  dan  kota  di

Jawa  Barat  tahun  2010 sampai  dengan  2011.  Penelitian  ini  dilakukan

dengan cara mengumpulkan, mempelajari  serta menelaah data  sekunder

yang berhubungan.
2. Penelitian kepustakan

mailto:bps3200@bps.go.id
http://www.djpk.depkeu.go.id/
mailto:bps3200@bps.go.id
http://www.djpk.depkeu.go.id/


Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  landasan  teoritis

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan

dengan membaca, menelaah dan meneliti jurnal-jurnal, majalah, buku dan

literatur  lainnya  yang  berhubungan  erat  dengan  topik  perataan  laba

sehingga  diperoleh  informasi  sebagai  dasar  teori  dan  acuan  untuk

mengolah data-data yang diperoleh di lapangan.

3.3.5 Rancangan Analisis Data

Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  data  dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data akuntansi untuk setiap  daerah kabupaten dan kota di

Jawa Barat yang terpilih  menjadi  sampel  dengan menggunakan metode

stratified ramdom sampling. Serta mendapatkan data akuntansi berkenaan

dengan  rasio  APBD.  Semua  data  tersebut  terdapat  dalam  Laporan

Realisasi  Anggaran yang  periode  waktunya  mulai  dari  2010 sampai

dengan 2011.
2. Mengklasifikasikan  sampel  kedalam  daerah  PDRB  tinggi  dan  PDRB

rendah. Selanjutnya menghitung rasio APBD pada masing-masing daerah

PDRB tinggi dan PDRB rendah. Rasio APBD yang digunakan yaitu:
a. Rasio  Kemandirian keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan

Pemerintah  Daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar



pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Skala pengukurannya adalah skala rasio dengan rumus:

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah

dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan

target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan rumus:

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Skala pengukuran yang digunakan

adalah skala rasio dengan rumus:

c. Rasio

aktivitas/keserasian terdiri dari:
Rasio Belanja Rutin/Belanja Tidak Langsung terhadap APBD dan Rasio

Belanja  Pembangunan/Belanja  Langsung terhadap  APBD.  Rasio

keserasian ini  melihat keserasian antara Rasio Belanja  Belanja Tidak

Langsung dan  Rasio  Belanja  Langsung. Skala  pengukuran  yang

digunakan adalah skala rasio dengan rumus:
 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =    PAD
        Total Pendapatan Daerah

Rasio Efektivitas =   Realisasi Penerimaan PAD
         Rencana Penerimaan PAD

Rasio Efisiensi  =   Biaya untuk memperoleh PAD
              Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Tidak Langsung
                    Total APBD



d.

Rasio  Pertumbuhan  (growth  ratio) mengukur  seberapa  besar

kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  mempertahankan  dan

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode

berikutnya. Skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  rasio

dengan rumus:

3. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis serta menganalisis

dan  menginterpretasikan  hasil  pengujian  hipotesis  untuk  mendapatkan

kesimpulan.

3.3.6 Penetapan Hipotesis

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka dibutuhkan hipotesa mengenai

permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  mengacu  literatur  yang  telah

disebutkan dalam uraian sebelumnya. Berikut ini hipotesa penelitian:

H0 = Rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan PDRB tinggi

tidak  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  perkembangan

kemampuan keuangan daerah dengan PDRB rendah.

H1 = Rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan PDRB tinggi

berbeda  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  perkembangan  kemampuan

keuangan daerah dengan PDRB rendah.

Rasio Belanja Langsung   =   Total Belanja Langsung
            Total APBD

Rasio Belanja Pembangunan   =   Realisasi Tahun Ke-n     
        Realisasi Tahun Ke-n-1



3.3.7 Pemilihan Uji Statistik

3.3.7.1 Analisis Data

Profil  daerah secara  kuantitatif  dalam penelitian  ini  akan  digambarkan

dengan  metode  statistik  deskriptif.  Penggunaan  metode  statistik  deskriptif

memiliki  tujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data,  yang

diantaranya  dilihat  dari  rata-rata,  standar  deviasi,  maksimum  dan  minimum.

Analisa ini  mendeskripsikan data sampel yang telah terkumpul tanpa membuat

kesimpulan yang berlaku umum.

3.3.7.2 Pengujian Hipotesis

3.3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji  normalitas  data  digunakan  untuk  menguji  kenormalan  distribusi

untuk mengetahui apakah data yang dijadikan sebagai sampel terdistribusi normal

atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov

dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika probabilitas error > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal.

Jika probabilitas error ≤ 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

3.3.7.2.2 Uji Hipotesis

 Uji statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian

ini  adalah  Independent-Samples  T  test jika  data  terdistribusi  normal  atau  Uji

Mann-Whitney  untuk data yang tidak berdistribusi normal. Uji ini dimaksudkan



untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang dibangun sesuai dengan hasil

analisis data atau tidak dengan α=5 .

3.3.8 Penarikan Simpulan
Berdasarkan hasil  penelitian dan pengujian kemudian dilakukan analisis

dan  penarikan  simpulan  mengenai  perbedaan  kemampuan  keuangan  daerah

berbasis rasio APBD antara daerah PDRB tinggi dan rendah di era otonomi. 

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota se Jawa

Barat  yang  menyampaikan  Laporan  Realisasi  Penerimaan  dan  Pengeluaran



Daerah. Yang dalam hal ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 26 kabupaten dan kota

yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota.

Tabel 4.1
Seleksi Pemilihan Sampel

Keterangan Kabupaten/Kota Jumlah Jumlah
Kabupaten dan kota yang terdapat  di
Jawa Barat

26

Total  sampel  selama  2  tahun  (2010-
2011)

26

Kabupuaten dan kota yang berkategori
PDRB tinggi

7

Kabupaten dan kota yang berkategoti
PDRB rendah

19

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat (yang telah diolah)

Untuk  menentukan  sampel  dengan  metoda  stratified  random sampling,

yang dalam hal ini dari keseluruhan populasi tersebut harus dibagi ke dalam sub

populasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut

didapatkan tujuh kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan dalam sub populasi

daerah  dengan  PDRB  tinggi  dan  sisanya  sembilan  belas  kabupaten  dan  kota

dikategorikan sebagai sub populasi daerah dengan PDRB rendah. Yang dalam hal

ini dari tujuh daerah dengan PDRB tinggi tersebut terdiri dari lima kabupaten dan

dua kota. Sedangkan dari sembilan belas daerah dengan PDRB rendah terdapat

dua belas kabupaten dan tujuh kota, penentuan ini dikategorikan berdasarkan hasil

rata-rata dari total PDRB tahun 2010 yaitu   Rp. 11.839.192.307.692 dan tahun

2011   Rp.12.568.000.000.000  apabila  jumlah  PDRB  dibawah  angka  rata-rata

tersebut  maka  dikategorikan  sebagai  kategori  PDRB  Rendah  dan  sebaliknya

apabila diatas nilai rata-rata tersebut dikategorikan sebagai daerah PDRB Tinggi.



4.2 Perhitungan Rasio

Tahapan perhitungan rasio dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Mendapatkan data akuntansi untuk setiap  daerah kabupaten dan kota di

Jawa Barat yang terpilih  menjadi  sampel  dengan menggunakan metode

stratified random sampling. Serta mendapatkan data akuntansi berkenaan

dengan  rasio  APBD.  Semua  data  tersebut  terdapat  dalam  Laporan

Realisasi  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Daerah yang  periode  waktunya

mulai dari 2010 sampai dengan 2011.
4. Mengklasifikasikan  sampel  kedalam  daerah  PDRB  tinggi  dan  PDRB

rendah. Selanjutnya menghitung rasio APBD pada masing-masing daerah

PDRB tinggi dan PDRB rendah. Rasio APBD yang digunakan yaitu:
a. Rasio  Kemandirian keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan

Pemerintah  Daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Skala pengukurannya adalah skala rasio dengan rumus:

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah

dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan

target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan rumus:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =    PAD
        Total Pendapatan Daerah

Rasio Efektivitas =   Realisasi Penerimaan PAD
         Rencana Penerimaan PAD



Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Skala pengukuran yang digunakan

adalah skala rasio dengan rumus:

c. Rasio

aktivitas/keserasian terdiri dari:
Rasio Belanja Rutin/Belanja Tidak Langsung terhadap APBD dan Rasio

Belanja  Pembangunan/Belanja  Langsung terhadap  APBD.  Rasio

keserasian ini melihat keserasian antara Rasio Belanja Tidak Langsung

dan Rasio Belanja Langsung. Skala pengukuran yang digunakan adalah

skala rasio dengan rumus:
 

d.

Rasio  Pertumbuhan  (growth  ratio) mengukur  seberapa  besar

kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  mempertahankan  dan

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode

berikutnya. Skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  rasio

dengan rumus:

Rasio Efisiensi  =   Biaya untuk memperoleh PAD
              Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Tidak Langsung
                    Total APBD

Rasio Belanja Langsung   =   Total Belanja Langsung
            Total APBD

Rasio Belanja Pembangunan   =   Realisasi Tahun Ke-n     
        Realisasi Tahun Ke-n-1



4.3 Analisa Hasil Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel

yang  akan  diuji  pada  setiap  hipotesis,  bagaimana  Rasio  APBD dan  distribusi

variabel-variabel  tersebut.  Diharapkan  hasil  uji  statistik  secara  umum  dapat

melegitimasi validitas dan reliabilitas variabel yang digunakan dalam uji statistik

setiap  hipotesis  penelitian.  Hasil  analisis  statistik  deskriptif  dengan  bantuan

komputer program IBM SPSS Statistics 19 disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif Rasio APBD

Sumber : Lampiran 2

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Rasio Kemandirian 26 ,0300000 ,1700000 ,0911538 ,0403313

Rasio Efisiensi 26 ,5100000 1,6200000 ,8734615 ,2626624

Rasio Efektifitas 26 ,7700000 3,6700000 1,4996153 ,7573716

Rasio Belanja Tidak 
Langsung

26 ,0000002 ,0000022 ,0000007 ,0000004

Rasio Belanja Langsung 26 ,0000001 ,0000016 ,0000004 ,0000003

Rasio Pertumbuhan 26 ,5900000 1,8900000 1,2010530 ,3202759

Valid N (listwise) 26



Berdasarkan Tabel 4.2 di atas hasil statistik deskriptif menyatakan bahwa

rata-rata variabel Rasio Kemandirian adalah 0,0911538 dengan nilai maksimum

0,1700000 dan  nilai  minimum  0,0300000 dengan  standar  deviasi  0,0403313.

Untuk hasil statistik deskriptif menyatakan bahwa rata-rata variabel rasio Efisiensi

0,8734615 dan nilai minimum 0,5100000 dengan nilai maksimum 1,6200000 dan

standar  deviasi  0,2626624.  Untuk  hasil  statistik  deskriptif  menyatakan  bahwa

rata-rata  variabel rasio  Efektivitas 1,4996153 dan  nilai  minimum  0,7700000

dengan nilai maksimum 3,6700000 dan standar deviasi 0,7573716. 

Untuk hasil statistik deskriptif menyatakan bahwa rata-rata variabel rasio

Belanja Tidak Langsung 0,0000007 dan nilai minimum  0,0000002 dengan nilai

maksimum  0,0000022 dan  standar  deviasi  0,0000004.  Untuk  hasil  statistik

deskriptif menyatakan bahwa rata-rata variabel rasio Belanja Langsung 0,0000004

dan nilai  minimum  0,0000001  dengan nilai  maksimum  0,0000016 dan standar

deviasi  0,0000003.  Untuk  hasil  statistik  deskriptif  menyatakan bahwa rata-rata

variabel rasio pertumbuhan 1,2010530 dan nilai minimum 0,5900000 dengan nilai

maksimum 1,8900000 dan standar deviasi 0,3202759 .

4.4 Analisa Hasil Pengujian Uji Normalitas

4.4.1 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

One-sample kolmogorov smirnov test  dilakukan untuk mengetahui apakah

data  dari  masing-masing  variabel  terdistribusi  dengan  normal.  Dari  hasil

pengujian  tersebut,  dapat  diketahui  jenis  pengujian  apa  yang  akan  digunakan

untuk  pengujian  normalitas selanjutnya.  Analisis  normalitas yang  digunakan



untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata dari variabel Rasio Kemandirian,

Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Tidak Langsung, Rasio Belanja

Langsung,  Rasio  Pertumbuhan.  Jika  variabel  terdistribusi  normal,  maka  akan

digunakan  independent sample t-test. Sedangkan jika variabel tidak terdistribusi

normal,  maka  akan  digunakan  teknik  nonparametrik  mann-whitney  test.  Oleh

karena itu terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi normalitas sebaran

data  untuk  menentukan  apakah  menggunakan  independent  sample  t-test  atau

mann-whitney  test. Pengujian  asumsi  normalitas  ini  dilakukan  dengan

menggunakan  analisis  statistik  one  sample  kolgomorov-smirnov  test  dengan

kaidah sebagai berikut:

 Jika nilai  p-value  (Asymp. Sig) > 0,05 maka H0 tidak berhasil ditolak; data

terdistribusi normal.
 Jika nilai p-value (Asymp. Sig) < 0,05 maka H0 ditolak; data tidak terdistribusi

normal.

Hasil pengujian normalitas sebaran data masing-masing variabel dengan

bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 19, disajikan pada tabel berikut

ini:

Tabel 4.3
Hasil Pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov Test



a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan  tabel  4.3 dapat  dilihat  bahwa semua  variabel  terdistribusi

secara normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05. Dengan demikian maka

untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan Independent sample T-Test.

4.4.2 Independent sample T-Test

Uji  Independent  sample  T-Test bertujuan  untuk  melihat  apakah  ada

perbedaan  antara Rasio  APBD  pada  PDRB  Tinggi  dan  PDRB  Rendah.  Uji

Independent sample T-Test digunakan untuk menguji data yang terdistribusi secara

normal, dalam hal ini semua data berdistribusi normal. 

PDRB  dibagi  menjadi  kelompok  PDRB tinggi  dan  PDRB rendah.

Pembagian kelompok  atau pengkategorian PDRB ini berdasarkan hasil  rata-rata

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Rasio
Kemandirian Rasio Efisiensi Rasio Efektifitas

N 26 26 26
Normal Parametersa,b Mean ,0911538 ,87346156 1,4996153

Std. 
Deviation

,0403313 ,2626624 ,7573716

Most Extreme Differences Absolute ,127 ,148 ,197

Positive ,127 ,148 ,197
Negative -,077 -,119 -,168

Kolmogorov-Smirnov Z ,647 ,753 1,005

Asymp. Sig. (2-tailed) ,797 ,622 ,265

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Rasio Belanja

Tidak Langsung
Rasio Belanja

Langsung
Rasio

Pertumbuhan
N 26 26 26
Normal Parametersa,b Mean ,0000007 ,0000004 1,2010530

Std. Deviation ,0000004 ,0000003 ,32027598
Most Extreme Differences Absolute ,225 ,258 ,132

Positive ,225 ,258 ,132
Negative -,112 -,155 -,067

Kolmogorov-Smirnov Z 1,150 1,315 ,672
Asymp. Sig. (2-tailed) ,142 ,063 ,758



dari total PDRB tahun 2010 yaitu   Rp  11.839.192.307.692 dan tahun 2011  Rp

12.568.000.000.000 apabila jumlah PDRB dibawah angka rata-rata tersebut maka

dikategorikan sebagai kategori PDRB Rendah dan sebaliknya apabila diatas nilai

rata-rata tersebut dikategorikan sebagai daerah PDRB Tinggi.

Hasil  pengujian  yang  diperoleh  dari  masing-masing  variabel  dengan

bantuan komputer program  IBM SPSS Statistics 19, disajikan pada tabel berikut

ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Independent sample T-Test

T-Test
Group Statistics

Kategori APBD N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Rasio APBD PDRB_Tinggi 7 4,1824892 ,8340778 ,3152517

PDRB_Rendah 19 3,4747359 ,6049979 ,1387960

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper
Rasio 
APBD

Equal variances
assumed

5,370 ,031 2,055 24 ,072 ,7077533 ,3444532 -,0793194 1,4948261

Equal variances
not assumed

2,390 8,446 ,025 ,7077533 ,2960821 ,0966698 1,3188368

 

Berdasarkan tabel 4.4, nilai Asymp. Sig sebesar 0,031 < 0,050 , sehingga

H0 ditolak artinya  rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan

PDRB  tinggi  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  perkembangan

kemampuan keuangan daerah dengan PDRB rendah. 



4.5 Pembahasan

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya perbedaan

perkembangan  kemampuan  keuangan  antara  daerah  dengan  PDRB tinggi  dan

daerah dengan PDRB rendah di Jawa Barat dalam era otonomi daerah,  dengan

menggunakan Uji Independent sample T-Test. 

Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.  Sampel

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  menggunakan  metode

stratified  random  sampling sehingga  didapatkan  sampel  akhir  sebanyak  26

kabupaten dan kota dengan masa penelitian dua tahun yaitu  tahun 2010-2011.

Selanjutnya  seluruh  sampel  diklasifikasikan  lebih  lanjut  ke  dalam  kelompok

PDRB tinggi atau rendah.

4.6 Perbedaan  Perkembangan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Pada

Daerah PDRB Tinggi dan PDRB Rendah

Hasil  uji  beda  menunjukkan bahwa ada  perbedaan  antara Rasio  APBD

pada PDRB Tinggi  dan PDRB Rendah pada tingkat  signifikansi  0,05.  Hal  ini

ditunjukkan dengan nilai Asymp. Sig sebesar 0,031 < 0,050, sehingga H0 ditolak

artinya  rata-rata  perkembangan  kemampuan  keuangan  daerah  dengan  PDRB

tinggi  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  perkembangan  kemampuan

keuangan daerah dengan PDRB rendah.

Pada daerah  dengan kinerja  keuangan lebih baik  kontribusi  Pendapatan

Asli  Daerah  terhadap  belanja  justru  lebih  rendah  dibanding  kontribusi  setelah

otonomi  Setiaji  dan  Adi  (2007).  Hal  ini  menunjukkan  dalam  era  otonomi



ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  justru  menjadi  lebih  tinggi.  Daerah

dengan  PDRB  tinggi  akan  berusaha  untuk  mempertahankan  tren  peningkatan

kemampuan keuangannya. Sedangkan bagi daerah dengan PDRB rendah, mereka

akan  berusaha  keras  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  agar  dapat  sejajar

(atau  mungkin  lebih  besar  dibandingkan)  dengan daerah  dengan PDRB tinggi

secara ekonomi. Perbedaan usaha untuk berbuat yang terbaik antara daerah maju

dan  daerah  tertinggal  inilah  yang  diduga  dapat  menyebabkan  perbedaan

perkembangan kemampuan keuangan diantara kedua tipe daerah tersebut.

Hasil penelitin ini berbeda dengan hasil penelitian Kurrohman (2011) yaitu

perkembangan  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  tidak  terdapat

perbedaan perkembangan kemandirian keuangan daerah secara signifikan antara

daerah dengan PDRB tinggi dengan daerah dengan PDRB rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah  adanya perbedaan

perkembangan  kemampuan  keuangan  antara  daerah  dengan  PDRB tinggi  dan



daerah dengan PDRB rendah di Jawa Barat berdasarkan rasio APBD dalam era

otonomi  daerah  tahun  2010-2011.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan

Independent  Sampel  T-test diperoleh  simpulan  bahwa  rata-rata  perkembangan

kemampuan  keuangan daerah  dengan  PDRB tinggi  berbeda  bila  dibandingkan

rata-rata  perkembangan  kemampuan  keuangan  daerah  dengan  PDRB  rendah.

Pengujian hipotesis  dengan metode perkembangan rasio kemandirian keuangan

daerah  menunjukkan  terdapat  perbedaan  perkembangan  kemampuan  keuangan

daerah secara signifikan antara daerah dengan PDRB tinggi dan daerah dengan

PDRB  rendah.  Pengujian  hipotesis  dengan  metode  efektivitas  dan  efisiensi

pendapatan  asli  daerah menunjukkan  terdapat  perbedaan  perkembangan

kemampuan keuangan daerah secara signifikan antara daerah dengan PDRB tinggi

dan  daerah  dengan  PDRB  rendah.  Pengujian  dengan  metode  perkembangan

keserasian pengeluaran daerah  menunjukkan terdapat perbedaan perkembangan

kemampuan  keuangan  daerah  antara  daerah  dengan  PDRB tinggi  dan  daerah

dengan  PDRB  rendah.  Pengujian  dengan  metode  pertumbuhan  kemampuan

pemerintah daerah menunjukkan terdapat perbedaan perkembangan kemampuan

keuangan daerah antara daerah dengan PDRB tinggi dan daerah dengan PDRB

rendah. 

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati yang merupakan keterbatasan

dalam penelitian ini. Hal-hal yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: 



1. Periode waktu yang digunakan selama dua tahun (2010-2011) masih terlalu

singkat jika dibandingkan dengan penelitian lain.
2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan

dan Pengeluaran Daerah. Dimana pada data tersebut terdapat beberapa  nilai

yang sifatnya masih sementara, terutama pada perioda akhir penelitian.

Sehingga  penggunaan  data-data  tersebut  belum  sepenuhnya  

memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan  pada  hasil  simpulan  dan  pembahasan  serta  dengan

memperhatikan  berbagai  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  maka  diajukan

beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi kalangan peneliti dan akademisi diharapkan melakukan penelitian yang

sama dengan melakukan beberapa hal yakni:
1) Penggunaan rasio kemampuan keuangan daerah yang menjadi alat  ukur

daerah  dengan  PDRB  tinggi  dan  rendah  hendaknya  lebih  mampu

mengukur kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya.
2) Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan data final (akhir), bukan data

sementara, sehingga data tersebut merupakan nilai yang benar-benar terjadi

pada satu periode. Selain data tersebut nantinya sangat reliabel, juga hasil

penelitian tidak terdapat keraguan.
b. Bagi  pemerintah  daerah  yang  mengesahkan  kebijakan  (legislatif)  diharapkan

meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya, terutama pada unsur Pendapatan

Asli Daerah melalui beberapa kebijakan yang lebih memberdayakan masyarakat,

sehingga ketergantungan terhadap pendapatan dari pihak eksternal seperti Dana



Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  secara  berangsur-angsur  dapat

dikurangi.
c. Bagi  pemerintah  daerah  selaku  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  (eksekutif),

hendaknya  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  ditentukan  tidak  hanya

memperhatikan anggaran, tetapi lebih kepada efisiensi, sehingga perkembangan

kemampuan keuangan antar perioda menunjukkan perkembangan ke arah yang

positif (surplus).
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LAMPIRAN 2

OUTPUT SPSS

 STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Rasio Kemandirian 26 ,0300000 ,1700000 ,0911538 ,0403313

Rasio Efisiensi 26 ,5100000 1,6200000 ,8734615 ,2626624

Rasio Efektifitas 26 ,7700000 3,6700000 1,4996153 ,7573716

Rasio Belanja Tidak 
Langsung

26 ,0000002 ,0000022 ,0000007 ,0000004

Rasio Belanja Langsung 26 ,0000001 ,0000016 ,0000004 ,0000003

Rasio Pertumbuhan 26 ,5900000 1,8900000 1,2010530 ,3202759

Valid N (listwise) 26



 UJI NORMALITAS (ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV) 

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

 UJI HIPOTESIS (INDEPENDENT-SAMPLES T TEST)

T-Test
Group Statistics

Kategori APBD N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Rasio APBD PDRB_Tinggi 7 4,1824892 ,8340778 ,3152517

PDRB_Rendah 19 3,4747359 ,6049979 ,1387960

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference
Lower Upper

Rasio 
APBD

Equal variances 
assumed

5,370 ,031 2,055 24 ,072 ,7077533 ,3444532 -,0793194 1,4948261

Equal variances 
not assumed

2,390 8,446 ,025 ,7077533 ,2960821 ,0966698 1,3188368

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Rasio Kemandirian Rasio Efisiensi Rasio Efektifitas
N 26 26 26
Normal Parametersa,b Mean ,0911538 ,87346156 1,4996153

Std. 
Deviation

,0403313 ,2626624 ,7573716

Most Extreme Differences Absolute ,127 ,148 ,197
Positive ,127 ,148 ,197
Negative -,077 -,119 -,168

Kolmogorov-Smirnov Z ,647 ,753 1,005
Asymp. Sig. (2-tailed) ,797 ,622 ,265

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Rasio Belanja Tidak

Langsung
Rasio Belanja

Langsung
Rasio

Pertumbuhan
N 26 26 26
Normal Parametersa,b Mean ,0000007 ,0000004 1,2010530

Std. Deviation ,0000004 ,0000003 ,32027598
Most Extreme Differences Absolute ,225 ,258 ,132

Positive ,225 ,258 ,132
Negative -,112 -,155 -,067

Kolmogorov-Smirnov Z 1,150 1,315 ,672
Asymp. Sig. (2-tailed) ,142 ,063 ,758



LAMPIRAN 3

Tabulasi Data

RASIO APBD 2010

N
o

Daerah
PDRB

TINGGI

Rasio
kemandiria

n

Rasio Efisien dan
Efektivitas

Rasio Aktifitas/Keserasian Rasio
Pertumbuhan

R.efisien R.efektivitas Rasio BTL Rasio BL

1 Kabupaten
Bogor

0,09 0,17 5,91 0,0000022 0,0000011 2,18

2 Kabupaten
Bandung

0,05 2,39 0,42 0,0000006 0,0000005 2,78

3 Kabupaten
Indramayu

0,04 1,01 0,99 0,0000006 0,0000002 1,69

4 Kabupaten
Karawang

0,05 0,54 1,85 0,0000005 0,0000003 1,95

5 Kabupaten
Bekasi

0,09 0,50 1,98 0,0000004 0,0000001 1,25

6 Kota
Bandung

0,10 1,07 0,93 0,0000002 0,0000001 2,08

7 Kota
Bekasi

0,09 0,39 2,59 0,0000003 0,0000003 2,35





RASIO APBD 2010

N
o

Daerah
PDRB

RENDAH

Rasio
kemandiria

n

Rasio Efisien dan
Efektivitas

Rasio Aktifitas/Keserasian Rasio
Pertumbuhan

R.efisie
n

Rasio
BTL

Rasio BTL Rasio BL

1 Kabupaten
Sukabumi

0,03 0,52 1,91 0,0000008 0,0000004 2,04

2 Kabupaten
Cianjur

0,04 1,05 0,95 0,0000006 0,0000005 1,25

3 Kabupaten
Garut

0,04 1,05 0,95 0,0000006 0,0000001 1,60

4 Kabupaten
Tasikmalaya

0,04 0,35 2,88 0,0000006 0,0000003 0,69

5 Kabupaten
Ciamis

0,02 0,97 1,04 0,0000006 0,0000003 1,14

6 Kabupaten
Kuningan

0,04 0,96 1,04 0,0000010 0,0000003 1,38

7 Kabupaten
Cirebon

0,05 0,16 6,31 0,0000006 0,0000002 1,00

8 Kabupaten
Majalengka

0,04 0,99 1,02 0,0000008 0,0000004 1,59

9 Kabupaten
Sumedang

0,06 0,43 2,33 0,0000007 0,0000002 1,34

10 Kabupaten
Subang

0,03 1,84 0,54 0,0000005 0,0000002 0,98

11 Kabupaten
Purwakarta

0,04 1,13 0,88 0,0000009 0,0000003 0,84

12 Kabupaten
Bandung

Barat

0,03 1,19 0,84 0,0000008 0,0000002 0,23

13 Kota Bogor 0,07 0,56 1,79 0,0000012 0,0000010 1,27

14 Kota
Sukabumi

0,07 0,75 1,34 0,0000014 0,0000016 0,89

15 Kota
Cirebon

0,07 0,26 3,91 0,0000005 0,0000003 0,96

16 Kota Depok 0,06 1,38 0,73 0,0000002 0,0000002 1,56

17 Kota
Cimahi

0,07 1,11 0,90 0,0000006 0,0000003 0,91

18 Kota
Tasikmalaya

0,06 0,33 2,99 0,0000004 0,0000003 1,72

19 Kota Banjar 0,05 0,60 1,66 0,0000005 0,0000003 0,59

No

Daerah

Rasio APBD 2011
 kemandiri

an
efisiensi efektivitas

aktivitas/k
eserasian 

Pertumbuhan

Rasio BTL Rasio BL  



No
Daerah
PDRB

Rendah

Rasio APBD 2011

 kemandirian efisiensi efektivitas aktivitas/keserasian Pertumbuhan

Rasio BTL Rasio BL  

1
Kabupaten
Sukabumi

0,08 0,92 1,09 0,0000008 0,0000005 1,01

2
Kabupaten

Cianjur
0,09 0,93 1,08 0,0000010 0,0000009 0,64

3
Kabupaten

Garut
0,06 0,98 1,02 0,0000005 0,0000002 1,12

4
Kabupaten

Tasikmalaya
0,04 0,99 1,01 0,0000008 0,0000005 0,88

5
Kabupaten

Ciamis
0,04 1,00 1,00 0,0000007 0,0000005 0,93

6
Kabupaten
Kuningan

0,07 1,00 1,00 0,0000011 0,0000006 1,00

7
Kabupaten

Cirebon
0,10 0,97 1,03 0,0000006 0,0000003 1,11

8
Kabupaten
Majalengka

0,07 0,99 1,01 0,0000008 0,0000007 1,05

9
Kabupaten
Sumedang

0,12 0,99 1,01 0,0000007 0,0000002 1,03

10
Kabupaten

Subang
0,06 1,00 1,00 0,0000005 0,0000003 1,02

11
Kabupaten
Purwakarta

0,10 0,85 1,17 0,0000008 0,0000004 1,17

12
Kabupaten

Bandung Barat
0,07 1,00 1,00 0,0000008 0,0000003 0,95

13 Kota Bogor 0,19 0,69 1,45 0,0000013 0,0000012 1,02

14
Kota

Sukabumi
0,15 0,97 1,04 0,0000015 0,0000016 1,04

15 Kota Cirebon 0,15 0,88 1,14 0,0000005 0,0000005 1,01

16 Kota Depok 0,19 0,70 1,43 0,0000002 0,0000002 1,03

17 Kota Cimahi 0,17 0,85 1,18 0,0000007 0,0000003 0,90

18
Kota

Tasikmalaya
0,13 1,16 0,86 0,0000004 0,0000003 1,05

19 Kota Banjar 0,12 0,99 1,01 0,0000006 0,0000004 0,92
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