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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Wahyuni (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio untuk 

Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang” pada 

Kantor Pemkab Kota Malang. Penelitian tersebut menggunakan beberapa 

rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Aktivitas, 

dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

Kinerja Keuangan Kabupaten Malang tahun 2004 sampai dengan 2006 

berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Dalam hal kemandirian 

keuangan, kota Malang masih terbilang rendah dengan aktifitas dalam  

membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Namun, 

kinerja pengelolaan keuangan kota Malang terbilang baik karena pemerintah 

Kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih 

tinggi dibanding tahun sebelumnya. 

Ropa (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan” melakukan penelitian 

di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan Rasio Efektivitas, 

Rasio Efisiensi, Rasio Aktifitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa rasio efektifitas 

Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikategorikan efektif karena setiap tahun 
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mengalami peningkatan. Pada rasio efiiensi masih kurang baik karena dari 

tahun 2011-2014 berada pada tingkat rata-rata 96,29%. Pada rasio 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama empat 

tahun anggaran berada pada tingkat rata-rata 25,76%, sehingga bisa 

dikategorikan rendah. Rasio Aktifitas masih tergolong kurang baik karena 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan belanja 

operasi daripada belanja modal. Sedangkan rasio pertumbuhan Kabupaten 

Minahasa Selatan menunjukkan pertumbuhan yang baik karena mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. 

Rahmawati (2016) Melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja 

Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012”. Penelitian ini 

dilakukan di Dinas Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten 

Sumbawa. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melihat 

kinerja keuangan dari beberapa rasio yaitu Rasio Kemandirian, Rasio 

Efektifitas terhadap PAD, Rasio Efisiensi pendapatan daerah, Rasio 

Pertumbuhan, rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah, serta rasio 

ekonomi. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2010-2012 tergolong 

kurang baik. Hal itu di lihat pada Rasio Kemandirian yang tergolong sangat 

rendah yaitu sebesar 7,75%, rata-rata tingkat efektifitas PAD tahun 2010-

2012 yang tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuanagan 

daerah yang tergolong tidak efisien karena pada interval >100%, tetapi pada 

tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2010-2012 menunjukkan pertumbuhan 
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yang positif, hal ini menggambarkan tingkat keberhasilan Kabupaten 

Sumbawa dalam meningkatkan PAD, tingkat proporsi pada Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan 

daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar 

untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata 

tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 

2010 - 2012 tergolong ekonomis. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat 

kesamaan rasio–rasio keuangan yang diteliti. Pada jenis penelitian dan 

metode pengumpulan datanya dimana ketiganya sama-sama menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif dan teknik perolehan data yang digunakan 

adalah dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

adalah tidak terdapatnya analis SWOT begitu juga dengan waktu dan tempat 

penelitian yang berbeda. 

B.  Tinjauan Pustaka 

1.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan 

pertanggungjawaban yang wajib dilaporkan oleh entitas pelaporan keuangan 

dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari 

entitas pelapor lainnya. Analisis Keuangan adalah usaha mengidentifikasi 

ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis rasio 

keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai 
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dari suatu periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. (Halim, 2007) 

Menurut Ulum (2012) pengukuran kinerja sangat penting untuk 

menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalammenghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja yang efektif memberikan 

umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan, dimana hal 

ini penting untuk peningkatan pelayanan pemerintah yang terus-menerus. 

Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam 

menentukan tingkatan pencapaia tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan 

untuk memnuhi tiga maksud yaitu pengukuran kinerja dimaksudkan untuk 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, 

pengukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan dan pengukuran kinerja dimaksudkan untuk 

mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

pembelajaran. 

2.   Kinerja Keuangan Pemerintah daerah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluarab/hasil dari 

kegiata atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, 

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010) 
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Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah 

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem 

pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya 

dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintahan pusat dan 

mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk 

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan (Syamsi, 1986) 

3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 

tujuan yaitu : 

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah. 

2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 

keputusan. 

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002) 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk 

digunakan sebagai tolak ukur dalam (Abdul Halim 2007) 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merelesiasikan 

pendapatan daerahnya. 



13 
 

 
 

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelajakan pendapatan daerahnya. 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah. 

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan 

dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

4. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut : 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan 

tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman 

(reward & punishment) secara objektif atasan pencapaian 

prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja 

yang telah disepakati. 

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

rangka memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 
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7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

objektif. 

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak  dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan 

daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya 

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan 

pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Bantuan pemerintah pusat dalam 

konteks otonomi daerah bisa dalam konteks otonomi daerah bisa dalam 

bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangun daerah. Artinya, semakin tinggi rasio 

kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

dan restribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. (Ulum, 2012) 

6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potesi riil daerah. Semakin tinggi rasio 

efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. (Ulum, 2012)  
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7. Rasio Efisisensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah 

dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila 

rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil 

rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. 

Elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam konteks 

ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas pengumpul 

PAD. Biaya tersebut termasuk biaya langsung maupun biaya tidak langsung. 

Biaya langsung misalnya gaji dan upah karyawan bagian pemungut pajak 

san restribusi daerah, sedangkan biaya tidak langsung misalnya biaya-biaya 

penyuluhan dan biaya iklan layanan yang ditujukan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah. (Ulum, 2012) 

8. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan  (growth ratio) mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. 

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen 

pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi 

mana yang perlu mendapatkan perhatian. (Ulum, 2012) 
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9. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi 

dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin 

tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti 

presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Ropa, 2016) 

10. Analisis SWOT 

Analisis SWOT  merupakan teknik hitoris yang terkenal dimana para 

manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi 

strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi 

yang efektif diturukan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya 

internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan ) dengan situasi eksternalnya 

(Peluang dan Ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan 

kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan 

ancaman. (Pearce dan Robinson, 2009) 

a. Kekuatan 

Kekuatan (Strenght) merupakan sumber daya atau 

kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi perusahaan 

yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan 

pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang 

dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan 

kompertensi yang tersedia bagi perusahaan. 
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b. Kelemahan 

Kelemahan (Weakness) merupakan keterbatasan atau 

kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas 

suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi 

hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. 

(Pearce dan Robinson, 2009) 

c. Peluang 

Peluang (Oppurtunity) merupakan situasi utama yan 

menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Tren 

utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas 

segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam 

kondisi persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan 

membaiknya hubungan dengan pembeli dan pemasok dapat 

menjadi peluang bagi perusahaan. 

d. Ancaman 

Ancaman (Threat) merupakan situasi utama yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman 

merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai 

posisi saat ini atau yang diinginkan. 

C. Kerangka Pemikiran 

Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah  Kabupaten Bondowoso 

adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian 

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPK Kabupaten Bondowoso dalam 
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bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam 

rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso : 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

b. Rasio Efektivitas PAD 

c. Rasio Efisiensi 

d. Rasio Pertumbuhan 

e. Rasio Aktivitas 

Dengan menggunakan beberapa rasio diatas dapat diketahui Kinerja 

Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso. Jika semua rasio diatas 

menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan baik. 

Menganalisis Potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten 

Bondowoso dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis internal 

meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan 

(Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang 

(Opportunity) dan tantangan (Threaths). Jika memiliki kesesuaian yang baik 

maka akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta 

meminimalkan kelemahan dan ancaman. 

 


