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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Lampa & Sabijono (2016) meneliti analisis kinerja pendapatan pada dinas 

pengelolah keuangan asset dan pendapatan kabupaten Minahasa Selatan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dilihat dari analisis 

varians dari tahun 2008-2011 belum sepenuhnya tercapai hanya pada tahun 

2008 target anggarannya bisa tercapai, sedangkan pertumbuhan pendapatan 

cukup baik meskipun sempat turun 2% pada tahun 2010. Sebaiknya pimpinan 

dinas pengelola keuangan asset dan pendapatan kabupaten minahasa selatan 

mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi 

yang ada, agar target pajak dan retribusi daerah dapat tercapai. 

(Ertina et al., 2016) meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja 

keungan BPKAD kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan positif, 

pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaran desentralisasi dan 

ketergantungan pada pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah, nilai 

efektifitas PAD yang sangat efektif dan yang efektif, perubahan kinerja 

keuangan yang wajar dan tingkat pendapatan yang tinggi. Pemerintah 

kabupaten Kutai Barata harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari 

potensi pendapatannya yang telah ada dalam meningkatkan kinerja pemerintah 

dalam mengelola PAD. 

Rahmayanti (2016)  hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun 



7 
 

dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien, tetapi 

tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari 

besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan 

asli daerah kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya 

masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja 

operasi daripada belanja modal. 

Sarwono (2013) dari hasil perhitungan derajat kontribusi BUMD 

menunjukkan masih rendahnya kontribusi dari perusahaan milik BUMD yang 

menyebabkan kontribusi yang diberikan terhadap PAD kurang begitu besar. 

Sedangkan untuk rasio efektifitas PAD kota Balikpapan bisa dikategorikan 

efektif karena memiliki rasio diatas 1 atau 100%. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Keuangan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas dan profitabilitas perusahaan Jumingan (2014).  

Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap 

pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organisasi dalam satu 

periode tertentu di bidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi 

yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya 
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telah disepakati bersama. Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukan 

bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal 

tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. 

Menurut (Riyanto, 2011) dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan 

Perusahaan  mengatakan bahwa Kinerja keuangan adalah suatu kegiatan untuk 

melakukan kegiatan pelaporan keuangan menurut standar keuangan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran kuntitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan dengan memeperhitungkan indikator masukan (input), keluaran 

(output), hasil, manfaat, dan dampak. 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Menurut (Jumingan, 2014) berkaitan dengan pengukuran  Kinerja 

Keuangan mengandung beberapa tujuan :   

1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam 

tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.   

2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua 

aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

 Berdasarkan tujuan pengukuran Kinerja Keuangan yang dipaparkan di atas 

dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting dalam 

menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaa keuangan dan pendayagunaan aset 
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yang dimiliki . Pengukuran Kinerja Keuangan juga mampu mengetahui 

kekuatan dan kelemahan  Kinerja Keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi 

Kinerja Keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang. 

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan 

Sadjiarto (2000) menyebutkan lima manfaat dilakukannya pengukuran Kinerja 

Keuangan, yaitu :   

1) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan.   

Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam 

keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-

pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran Kinerja Keuangan 

ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan 

tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran 

Kinerja Keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada.   

2) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas internal.   

Adanya pengukuran Kinerja Keuangan ini, secara otomatis akan tercipta 

akuntabilitas di seluruh lini organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini 

teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab 

itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti management by 

objectives untuk mengukur outputs dan outcomes.   

3) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas publik.   



10 
 

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi Kinerja Keuangan 

organisasi kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi 

laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran Kinerja 

Keuangan yang baik.   

4) Pengukuran Kinerja Keuangan mendukung perencanaan strategi dan 

penetapan tujuan.   

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya 

kemampuan untuk mengukur Kinerja Keuangan dan kemampuan suatu program. 

Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan 

dinilai objektif.   

5) Pengukuran Kinerja Keuangan memungkinkan suatu entitas untuk 

menentukan sumberdaya secara efektif.   

Berdasarkan manfaat pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah di 

atas, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat berguna dalam 

meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan 

perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas 

untuk menentukan sumberdaya secara efektif. 

2. Anggaran Pendapatan Daerah 

 Halim (2007) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah 

yang menambah ekuitas dan pada  periode tahun anggaran yang bersangkutan 
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yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah daerah. Darise (2008) Pendapatan Daerah digolongkan menjadi tiga : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintahan daerah 

berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri 

dari :  

1) Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah.  

2) Retribusi Daerah  

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.  

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :  

a) Bagian laba atas pernyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD.  
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b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN.  

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat.  

4) Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jenis Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan 

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

b. Dana Perimbangan  

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana  perimbangan terdiri 

dari:  

1) Dana Bagi Hasil  

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari 

pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana 

bagi hasil bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam 
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negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: 

kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, 

pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.  

2) Dana Alokasi Umum (DAU)  

DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU 

suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah 

yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.  

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)  

DAK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di 

daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.  

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup: hibah/ bantuan 

dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka 

penaggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil 

pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaiaan, bantuan 

keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya. 
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3. Anggaran Belanja Daerah 

Menurut Darise (2008) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas 

daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. 

Belanja Daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu :  

a. Belanja Aparatur Daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak 

secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara 

langsung oleh aparatur.  

b. Belanja Pelayanan Publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat 

dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.  

c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut (Darise, 2008) Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal 

hasil kesepakatan  antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan 

untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk 

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila 

diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai 

pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan 

pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi 

dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu 

tahun. 
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Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang 

Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan 

yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun 

anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Berdasarkan ketentuan dalam 

pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD 

adalah sebagai berikut:  

a. Fungsi Otorisasi  

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan. 

b. Fungsi Perencanaan  

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan  

c. Fungsi Pengawasan  

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

d. Fungsi Alokasi 

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 
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e. Fungsi Distribusi 

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatuhan.  

f. Fungsi Stabilisasi 

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian. 

5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan 

beberapa rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah antara lain yaitu; Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Efektifitas Pendapatan Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian. 

Menurut (Halim, 2007) penilitian ini menggunakan analisis berupa rasio 

keuangan sebagai berikut: 

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

DDF = 
����

����� ���������� �������
 x100%  

 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung sesuai dengan 

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan 

Daerah tahun. Rasio ini akan menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total 

Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. 
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Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan 

dengan Total Pendapatan Daerah. 

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

RKKD = 
���

���������� ��������
 x100% 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya 

pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah 

yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat  

(transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan 

oleh besar kecilnya Rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian 

daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.  Rasio 

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi  daerah yang 

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi 

masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa 

timgkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.  

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Rasio Efektifitas = 
��������� ���

�������� ���
 x100% 

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan 

kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 
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potensi riil daerah  Pramono (2014) : Pemerintah daerah dikatakan mampu 

menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 

100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja 

pemerintah daerah. Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2009) 

adalah sebagai berikut: 

d. Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi = 
��������� ������� ������

��������� ���������� ������
 x100% 

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio 

yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Pramono, 2014). 

e. Rasio Keserasian 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal 

secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk 

belanja rutin berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung 

semakin kecil  (Halim, 2012) dalam (Pramono, 2014). Rasio keserasian 

terdiri dari rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja 

modal terhadap total belanja. 

Rasio belanja rutin/operasi = 
����� ������� �������

����� ������� ������
 x100% 
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Rasio belanja modal = 
����� ������� �����

����� ������� ������
 x100% 

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin 

maupun belanja modal terhadap total APBD yang ideal, karena sangat 

dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya 

kebutuhan inevstasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang 

ditargetkan. 




