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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2016), penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa pada tahun 2010-2012. Variabel yang digunakan adalah rasio  

keuangan daerah, rasio efektifitas penerimaan PAD, rasio efisiensi belanja daerah, 

rasio pertumbuhan, rasio proporsi, dan rasio ekonomi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa 

tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan 

daerah kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan 

PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada pemerintah 

Kabupaten Sumbawaa menunjukkan konstribusi terbesar untuk pendapatan daerah 

ditempati oleh dana perimbangan, sedangkan konstribusi terbesar untuk belanja 

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

pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012 

masih tergolong ekonomis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jaenuri (2016), yang bertujuan untuk 

mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Bojonegoro dan Jombang jika
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dilihat dari rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio 

kemandirian, dan rasio efisiensi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Jaenuri dilihat dari 

kemandirian keuangan daerah kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang 

secara keseluruhan dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih tinggi. 

Namun, meski kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dan 

kabupaten Jombang masih tergolong rendah sekali tetapi kemampuan keuangan 

daerah Kabupaten Jombang lebih unggul dibandingkan dengan kemampuan 

daerah Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diperoleh dengan cara dokumentasi atas laporan keuangan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang dan Bojonegoro. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Hasilnya 

menunjukkan bahwaa kinerja keuangan Kabupaten Bojonegoro lebih unggul 

apabila dibandingkan dengan kabupaten Jombang, hal tersebut dapat dilihat dari 

rata-rata rasio kemandirian daerah, rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli 

daerah, rata-rata rasio aktivitas (keserasian) belanja operasi dan belanja modal dan 

rata-rata rasio perumbuhan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cherrya (2012) yang menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja 

keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Artinya 

seluruh komponen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat mempengaruhi 

kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera 
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Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan 

kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah 

kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.  

Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah 

secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah 

kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sedangkan pajak daerah, 

retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan 

mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2010) dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi kinerjan keuangan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat tahu anggaran 

2003 sampai dengan 2007 sebagai berikut, secara umum provins NTB pada tahun 

anggaran 2003 sampai tahun 2007 menggambarkan bahwa kinerja yang tidak 

optimal dalam pelaksanaan otonomin daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator 

kinerja keuangan antara lain: ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi 

terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah 

menjadi sangat kurang. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum 

sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat 

tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007 masih rendah, namun pertumbuhan 

PAD tinggi, jika dibandingkan dengan peningkatan belanja maka proporsi 

peningkatan PAD sangat kecil. Berdasarkan pengukuran indeks kemapuan 

keuangan (IKK), provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada skala indeks 0.54 

selanjutnya diklasifikasikan  menurut kriteria tingkat kemampuan keuangan 
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daerah adalah provinsi dengan kemampuan keuangan tinggi. Tingginya tingkat 

kemampuan keuangan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena 

besaran subsidi atau bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat 

melalui dana perimbangan.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sularso (2011) dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan indikasi derajat desentralisasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap alokasi belanja modal semakin baik kinerja keuangan 

pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya, meskipun 

secara rata-rata alokasi belanjar modal yang dilakukan oleh pemeritah kabupaten 

atau kota di Jawa Tengah (21%) masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 

rata-rata pemerintah kabupaten/kota secara nasional (28,8%). Alokasi belanja 

modal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi didaerah 

tersebut. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak 

langsung adalah kinerja keuangan daerah, yakni efektivitas PAD dengan demikian 

maka dapat dinyatakan bahwa dengan otonomi daerah, muncul indikator lain yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan 

penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan jumlah angkatan kerja.  

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

mengenai objek penelitian, lokasi dan tahun pengamatan, dan alat analisis. 

Penelitian ini menggunakan objek seluruh kabupaten/kota diprovinsi Nusa 

Tenggara Barat yang mengambil tahun mulai pada tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. Selain itu, peneltian ini hanya berkonsentrasi pada perbandingan 

kinerja keuangan disetiap kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Sedangkan untuk penelitian ini dengan peneltian terdahulu yang dilakukan oleh 

Jaenuri lebih difokuskan pada dua objek kabupaten/kota. Sedangkan persamaan 

dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menghitung 

kinerja keuangan daerah dan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah. 

Sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Cherrya (2012) yaitu lebih 

memfokuskan pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggunakan 

alat analisis uji t (T-test), uji f (F-test). Sedangkan perbedaan penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh Sularso (2011) lebih memfokuskan pada alokasi 

belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dan menggunakan alat analisis yaitu 

SEM (structural Equation Modelling) dan lokasi penelitian juga berbeda. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Menurut Tampubolon dalam Jaenuri (2016) Kinerja keuangan adalah 

pengukuran kinerja instansi yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, 

efesiensi dan rentabilitas dari kegiatan instansi. Kinerja keuangan yaitu alat untuk 

mengukur prestasi kerja keuangan instansi melalui struktur permodalannya. 

Penilaian kinerja instansi harus diketahui output maupun inputnya. Output adalah 

hasil dari suatu kinerja karyawan atau instansi, sedangkan input adalah 

keterampilan atau alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

2. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja keuangan dijelaskan sebagai suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu 
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strategi melalui alat ukur finansial. Pengukuran kinerjaa dalam pemerintahan 

bukanlah suatu aktivitas baru, setiap departemen suatu kerja dana unit 

pelaksanaan tugas telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa 

laporan berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Mardiasmo,2009:121). 

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai bagaimana karyawan bekerja 

sebagai bagian organisasi dapat mengerjakan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. Alat ukur kinerja instansi dipakai oleh pihak manajemen sebagai dasar 

dalam mengambil sebuah keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja manajemen 

dan unit-unit terkait di lingkungan organisasi instansi, alat ukur kinerja dipakai 

untuk mengkoordinasikan antara para manajer dengan tujuan dari masing-masing 

bagian yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan instansi 

dalam mencapai sasaran.  

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan 

alat manajemen untuk meningkatkan kualitas kepuasan dan akuntabilitas dimana 

pengukuran kinerja pada suatu organsasi harus dilakukan. 

3. Pengukuran Kinerja Keuangan  

Menurut Sartono dalam Jaenuri (2016) bahwa alat analisis kinerja yang 

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio 

keuangan, rasio metode radar, balanced scorecard dan economic Value Added. 

Pada pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio keuangan, tolak ukur yang 

digunakan antara lain yaitu, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, 

rasio likuiditas. Namun penggunaan konsep tersebut belum dapat memuaskan 

keinginan pihak manajemen khususnya bagi penyandang dana (investor).  
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Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk 

memenuhi tujuan yaitu (Mardiasmo 2009: 121) yaitu, memperbaiki kinerja 

pemerintah yang selama ini masih kurang dalam mengelola dan mengatur 

keuangan daerah, dan membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan 

pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan.  

Penelitian ini penilaian kinerja instansi dilakukan dengan menggunakan 

analisis laporan keuangan, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa 

dengan melakukan analisis laporan keuangan mampu memberikan input 

(informasi) yang dipakai dalam rangka pengambilan keputusan secara lebih 

lengkap. Melalui analisis laporan keuangan dapat dilakukan penilaiana atas 

kemampuan instansi memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tingkat efektivitas 

penggunaan aset instansi, kemampuan instansi untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjang, maka suatu instansi harus mampu menghasilkan suatu laba dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu instansi. 

Penilaian atau pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan cara 

membuat laporan keuangan agar bisa memberikan gambaran serta analisis kinerja 

keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk 

menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai 

kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar 

pengambilan kepuutusan kebijakan.  
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4. Evaluasi Kinerja 

Menurut Mardiasmo dalam Jaenuri (2016) dalam evaluasi kinerja 

merupakan tahap akhir pengukuran kinerja yang dapat dilakukan apabila 

pengukuran telah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk memantau dan menilai 

kemajuan dan keberhasilan proses yang mencakup pengembangan sistem dan 

pelaksanaan evaluasi melalui latihan melakukan pengukuran kinerja. Dalam 

melakukan evaluasi kinerja ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan 

yaitu, proses evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan siklus 

pembelanjaan yang telah ditetapkan, harus ada perhatian terhadap kesinambungan 

proses dari evaluasi, artinya apabila dari hasil diskusi para peserta mengharuskan 

adanya perbaikan terhadap konsep maka hal tersebut harus dilaksanakan. 

Pemahaman peserta evaluasi terhadap pengukuran kinerja di evaluasi dengan 

menggunakan media pendapatan-pendapatannya dalam diskusi dan hasil 

tulisannya. 

  Manfaat dari evaluasi kinerja adalah dapat diambil simpulan perubahan 

apa yang harus dilakukan dan meneliti lebih lanjut sebab-sebab terjadinya 

kesenjangan antara kinerja yang digunakan dan kinerja nyata sehingga kita 

merekomendasikan perubahan apa yang tepat. Dapat mengetahui setiap program 

atau kegiatan/ tugas yang diukur kinerjanya dan mengambil simpulan menyeluruh 

dengan memperhatikan keberhasilan pencapaian kinerja setiap pelakasanaan 

program/kegiatan/tugas. 

 

 



14 
 

 
 

5. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

Organisasi sektor publik saat ini menghadapi tekanan untuk lebih efesien, 

memperhitungkan biaya ekonomi dana biaya sosial, serta dampak negatif atas 

aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas menuntut suatu organisasi untuk lebih 

bertanggung jawab dan tranparansi sehingga akuntansi cepat diterima dan diakui. 

Akuntansi pada sektor publik awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi 

dari suatua profesi yang relatif kecil. Tetapi, saat ini akuntansi sektor publik 

sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan 

substansial keberadaannya.  

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang 

bertujuan memberikan pelayan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, 

misalnya bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, 

transportasi dan sebagaianya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat 

merupakan salah satu stakeholder organisasi publik. Sehingga pemerintah tidak 

hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, 

tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu  manajer publik untuk 

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. 

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.  

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-

macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, 

sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara 

pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, 
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sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk yang aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.  

6. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive 

activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dana hasil 

tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi  digunakan baik pada sektor swasta 

maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, 

akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada swasta. Perbedaan sifat 

dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan 

lingkungan yang mempengaruhi.  

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat 

kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi 

sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi. 

7. Keuangan Daerah  

Keuangan daerah merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangn daerah 

sangat menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Menurut Halim (2007:23-27) bahwa kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daearh (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk 
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mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan 

analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakannya.  

8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2007: 232) Kemandirian keuangan daerah adalah 

kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya, dan 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi 

rasio kemandirian mengandung  arti bahwaa tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin 

rendah dan demikian pula 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 akan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. 

Tabel 2. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan 

Rendah Sekali 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 – 25 % 

25 – 50 % 

50 – 75 % 

75 – 100 % 

Instruktif 

Konsultif 

Partisipatif 

Delegatif 

Sumber: Purba, 2012 ( dalam Jaenuri) 

Dijelaskan bahwa kemampuan daerah dikatakan rendah sekali jika berada 

pada interval 0-25 berarti kemandirian daerah masih rendah. Bantuan dari 

pemerintah provinsi atau pemerintah pusat masih cukup besar. Pada interval 25-

50 tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Disini pemerintah 

provinsi atau pusat masih berperan memberi bantuan keuangan kepada 



17 
 

 
 

pemerintah daerah. Kemandirian daerah dikatakan sedang jika intervalya berada 

pada tingkat 50-75 dan dikataan tinggi jika intervalnya 75-100. Pada posisi ini 

pemerintah daerah sudag mampu membiayai kegiatan pemerintah daerah tanpa 

campur tangan pemerintah provinsi atau pusat. 

9. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah  

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealiasasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah 

dikatakan efektif  apabila rasio  yang  dicapai  minimal 1 (satu) atau 100 persen. 

Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang 

semakin tinggi. Rasio efesiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realiasasi 

pendapatan yang diterima. Rasio efektifitas PAD dapat dihitung dengan cara 

membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang 

telah dianggarkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam 

menggerakkan penerimaan pendapatan asli daerah, indikator pendapatan asli 

daerah saja belum cukup sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya 

sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, 

maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu 

menghitung rasio efisiensi PAD.  
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Tabel 2. 2 Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan 

Efektivitas Keuangan Daerah Presentase Efektivitas  

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Diatas 100 

90 – 100  

80 – 90  

60 – 80  

Dibawah 60  

Sumber: Mahmudi,2016 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika rasio efektifitas berada pada 

interval diatas 100% berarti kinerja keuangan pemeritah daerah sangat efektif. 

Pada tabel diatas juga dapat dilihat jika berada pada interval 90-100 efektifitas 

kinerja keuangan masih efektif, dan jika berada pada interval 80-90 kinerja 

keuangan bisa dikatakan cukup efektif. Kinerja keuangan bisa dikatakan kurang 

efektif jika berada pada interval 60-80, dan dibawah 60 dapat dikatakan bahwa 

kinerja keuangan tidak efektif.  

Tabel 2. 3 Kriteria Efesiensi Kinerja Keuangan 

 Persentase Efisiensi Kriteria 

100 Keatas 

90 – 100  

80 – 90  

60 – 80  

Dibawah 60 

Tidak Efisien 

Kurang Efisien 

Cukup Efisien 

Efisien 

Sangat Efisien 

    Sumber: Mahmudi, 2016 

10. Rasio Aktivitas atau Rasio Keserasian  

Rasio keserasian sangat bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar 

belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan 

stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah 

perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain 

berupa: 
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1. Analisis Belanja per fungsi terhadap Total Belanja.  

Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja dihitung dengan cara 

membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. 

Rasio ini sangat penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran 

pemerintah daerah. Selain itu, informasi ini juga penting untuk menilai apakah 

pemerintah daerah sudah melaksanakan ketentuan perundangan, misalnya 

ketentuan undang-undang dasar yang mengamanatkan anggaran pendidikan 

sebesar 20% dari total APBD, dan kecukupan tentang porsi anggaran kesehatan, 

lingkungan hidup, dan perlindungan sosial.  

2. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja 

Analisis belanja operasi terhadap belanja merupakan perbandingan antara 

total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan 

mengenai opsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja 

operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun 

anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang (recurrent).  

3. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja 

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan 

antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini 

digunakan untuk mengathui seberapa besar belanja daerah yang dialokasikan 

untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. 

Berbeda dengan belanja operasi yang sifatnya jangka pendek dan rutin, 
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pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat 

jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin.  

4. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung  

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk 

kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian 

biaya dan pengendalian anggaran.  

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memperioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan 

secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja 

rutin maka persentase belanja investasi atau belanja pembangunan yang 

digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin 

kecil.  

11. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

Rasio pertumbuhan bermaafaat untuk mengetahui apakah pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selam periode anggaran, 

kinerja keuangan APBDnya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah 

negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan 

kecenderungannya atau berada didalam trend yang positif. Sebaliknya jika 

pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan 

kinerja keuangan pendapatan daerah.  

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana 

yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dikatakan baik, jika 

setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. 
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Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapai besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya 

yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Dengan 

mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan 

pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 

mendapatkan perhatian.  

 


