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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Bisma (2010), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Berdasarkan 

analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun 

Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukan oleh indikator kinerja 

keuangan yang antara lain Ketergantungan Keuangan Daerah “Sangat 

Tinggi” terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat  Kemandirian Keuangan 

Daerah “Sangat Kurang”. Desentralisasi Fiskal “Cukup” mengingat 

ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. 

Efektivitas peengelolaan APBD “Sangat Efektif”, namun Efisiensi 

pengelolaan APBD menunjukan hasil “Tidak Efisien” 

Suseno (2013), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Rasio 

Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai 

dengan Tahun 2010 masuk dalam kategori Sangat Efektif. Hal tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai Rasio Efektivitas Keuangan Daerah lebih besar dari 100% 

(Rasio EKD > 100 %), kecuali pada Tahun 2007 sebesar 97,71% dengan 

kategori efektif. Trend dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah masih belum stabil (berfluktuatif), bahkan secara akumulatif dari 

Tahun 2002 ke 2010 cenderung menurun. Derajat Desentralisasi Fiskal 

(DDF) Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2010 dapat 

dikatakan bagus karena lebih besar dari 60%. Sedangkan untuk Tahun 2002 
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masih berada di bawah 50%, sehingga pada tahun tersebut dapat dikatakan 

masih mempunyai ketergantungan pada pihak eksternal. Adanya 

trend/kecenderungan yang positif dalam Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 

Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai Tahun 2010. Artinya semakin 

lama Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan tingkat kemandirian yang 

semakin bertambah. 

Rahman dkk (2014), dalam penelitiannya menerangkan bahwa  hasil 

perhitungan tingkat kemampuan keuangan Kota Manado dan Kota Bitung 

selama periode penelitian, dilihat dari tingkat kemandirian Kota Manado 

masih sedikit lebih unggul dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2% setiap 

tahunnya, meskipun masih berada dibawah 20% tingkat kemandirian, 

dibandingkan dengan Kota Bitung yang hanya mencapai  1% tingkat 

pertumbuhan tiap tahun dan berada di bawah 10% tingkat kemandirian 

Mitasari (2016), dalam peneltiannya menjelaskan bahwa rata-rata 

rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 20119-2014 sebesar 

8,12% berpola instruktif, evaluasi efektivitas pendapatan daerah sangat 

efektif. Rata-rata desentralisasi fiskal sebesar 6,71% berada posisi yang 

benar-benar sangat kurang, rata-rata rasio efektivitas sebesar 101,11%. 

Kedua, perkembangan keuangan daerah hingga tahun anggaran 2014 untuk 

PAD sebesar 54,78%, DBH pajak -36,41%, dana perimbangan 11,87%, total 

pendapatan daerah 16,93. Proyeksi keuangan untuk taun anggaran 2016-2021 

akan terus meningkat. 
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Syahputra (2017), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dari hasil 

penelitiannya memperlihatkan bahwa secara rata-rata derajat desentralisasi 

yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, dimana angkanya 

berkisar antara 4,46% - 6,96%. Ini artinya sebagian besar pembiayaan 

kegiatan pemerintah di daerah sangat bergantung pada bantuan pemerintah 

pusat. Pada tahun 2009 besarnya derajat desentralisasi 4,46%, maksudnya 

kemampuan keuangan daerah berasal dari PAD  dalam membiayai kegiatan 

pemerintah di daerah hanya 4,46%, sedangkan sebagian besar 95.54% di 

biayai oleh berbagai sumber keuangan lainnya terutama bantuan atau 

sumbangan pemerintah pusat baik berupa DAU maupun DAK. Hal yang 

sama juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, dimana pada tahun 2014 

derajat desentralisasi sebesar 6,96% dan angka ini lebih baik bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 besarnya PAD 

Aceh Tamiang Rp 36.318.118.320 sedangkan TPD atau APBK sebesar Rp 

521.382.118.321. peningkatan PAD terus diupayakan oleh pemerintah daerah 

Aceh Tamiang baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-

sumber PAD dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah guna 

memperluas pelaksanaan otonomi daerah.  

GAP Research dari penelitian ini yaitu : 

1. Tahun penelitian dari tahun 2010-2016. 

2. Penelitian dilakukan di  Kab. Malang, Kota Malang dan Kota Batu  
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B. Landasan Teori  

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

Pengelolan keuangan daerah merupakan bagian integral dari 

manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan 

anggaran dan pendapatan (belanja) pemeritah negara yang meliputi proses: 

penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) 

pendayahgunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan 

keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan 

kebijakan publik.  

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan 

pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut, Keuangan daerah adalah “semua 

hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 

Berdasarkan beberapa pengertian keuangan daerah diatas dapat di 

pahami tujuan utama peraturan yang dibuat bukan hanya keinginan untuk 

melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah, tetapi hal yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan  

efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat agar terjadi 

pemerataan kesejahteraan dan juga untuk semangat desentralisasi, 
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demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam 

mewarnai penyelenggaraan pemerintah pada umumnya serta proses 

pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.  

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik maka akan bermuara 

pada peningkatan hasil pendapatan daerah dan meningkatnya usaha-usaha 

pembangunan di daerah tersebut. Kepala daerah yaitu Gubernur 

Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah dapat melimpahkan sebagian 

atau seluruh kekuasannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, 

penataushaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan 

keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Menurut Halim 

(2002:20). Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang 

dikelola langsung seperti yaitu APBD dan barang-barang inventaris milik 

daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan  seperti BUMD. 

Ruang lingkup keuangan daerah berdadarkan pasal 2 PP nomor 58 

tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi : 1. Hak daerah 

untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan daerah; 4. Pengeluaran 

daerah; 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 6. 
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Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Halim (2002:24). APBD adalah rencana kebijakan yang 

dituang dalam bentuk angka dan menunujuukan adanya sumber penerimaan 

yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal 

untuk satu periode. 

Struktur dalam APBD dilakukan mulai dari anggaran penerimaan, 

rencana penerimaan pemerintah daerah dalam satu tahun yang akan datang, 

baik berupa besarnya PAD maupun penerimaan yang berasal dari pemerintah 

pusat. Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, pasal 1 ayat 27 tentang 

pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban daerah yang telah diakui.  

3. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta 

pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung 

beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang lebih sering 

disebut dengan pengurusan adminitrasi dan kepengurusan khusus atau lebih 

sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam menjalankan pengelolaan 

anggaran keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok angaran 

sektor publik.  
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4. Penerimaan, Pendapatan dan Pengeluaran Daerah 

Penerimaan daerah adalah setiap adanya pertambahan nilai ekonomis 

berupa uang ataupun yang disamakan dengan itu yang tanpa melalui 

pengorbanan baik sebelum atau sesudah seperti dana hibah dan bantuan. 

Pendapatan daerah adalah setiap adanya pertambahan nilai ekonomis 

beruapa uang ataupun yang disamakan dengan itu tetapi dengan adanya 

pengorbanan baik sebelum atau seudahnya. Pemerintah daerah harus 

melakukan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah terdapat sumber-sumber pendapatan dan peneriman 

daerah yaitu :  

a) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:  

 Hasil pajak daerah 

 Hasil retribusi daerah 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan  

 Lain-lain PAD yang sah 

b) Dana Perimbangan dan  

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pengeluaran daerah  adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
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digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pengeluran daerah 

terdiri dari : 

a) Belanja Daerah 

Belanja daerah Menurut Pasal 1 ayat (51) PMDN No 13 tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Belanja Daerah adalah 

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam 

APBD yang diarahkan guna mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Belanja 

daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah mengurangi nilai 

kekayaan bersih. Kemudian, berdasarkan peraturan Permendagri No.59 

tahun 2007 ( Revisi atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang 

Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah), klasifikasi belanja dan 

sitem anggaran diperbaiki. Belanja daerah tidak diklasifikasikan 

berdasarkan BAU,BOP dan Modal tetapi dikelompokan, terdiri dari 2 

jenis yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Mahmudi (2010:97). 

1. Belanja Langsung 

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 

belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja 

yang terdiri dari: 
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  Belanja Pegawai 

  Belanja Barang Dan Jasa 

  Belanja Modal 

2. Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait 

langsung dengan program dan kegiatan. Belaja tidak langsung 

terdiri dari :  

 Belanja pegawai 

 Belanja Bunga 

 Belanja Subsidi 

 Belanja Hibah 

 Belanja Bantuan Keuaangan 

 Belanja Bantuan Sosial 

 Belanja Tidak Terduga 

 

b) Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah yaitu transaksi keuangan untuk menutup 

defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus 

terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan 

belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap 

pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang 

perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
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maupun pada tahun anggaran berikutnya. Menurut Halim 

(2007:103,106). Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu 

Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu semua penerimaan yang terdapat 

pada kas umum daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yaitu 

sumber pembiyaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus 

anggaran.  

5. Kemandirian Keuangan Daerah 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 

“kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan 

pembiayaan dan mempertanggung jawabkan keuangan sendiri melaksanakan 

sendiri dalam asas desentralisasi”. 

Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu 

dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan 

yang dimliki pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat 

maupun yang potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio 

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. 

a) Rasio Kemandirian 

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayaai 

kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung penuh terhadap APBD atau 
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pemerintah pusat, baik yang digunakan untuk belaja modal maupun 

belanja operasional. Semakin tinggi rasio kemandirian maka 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan semakin rendah 

dan sebaliknya. Halim (2002:128) 

Rasio kemandirian juga dapat menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu 

sumber pendapatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

meningkatkakn kegiatan pemerintahan, pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Halim (2002:128)  

Adapun standar untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah 

dapat dikategorikan seperti berikut : 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah 

Standar Presentase PAD Terhadap Dana 

Perimbangan 

Kemampuan 

Keuangan 

00,0 - 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-Fisipol UGM,1991 dalam Bisma (2010) 

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang 

berasal dari hasil pengelolaan daerah. Pendapatan asli daerah berdasarkan 
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Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan perarturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Dalam Mahmudi (2010:16), pendapatan daerah 

terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapatan asli daerah : 

a. Hasil pajak daerah 

b. Hasil retribusi daerah 

c. Hasil perusahaan daerah (BUMD) 

d. Lain- hasil usaha daerah yang sah 

2. Pendapatan yang berasal dari pusat/provinsi : 

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil SDA 

c. Dana Bagi Hasil Lainnya 

d. DAU, DAK, DOK 

e. Dana Penyesuaian 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah sebagai berikut :  
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Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
 

Standar Presentase Realisasi 

Terhadap Target  
Kriteria 

>100% Sangat efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdgri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam                

bisma (2010) 

Ada 4 pola yang memperkenalkan Hubungan Situsasional  yang 

dapat digunakan dalam melaksanakan otonomi daerah, terutama 

pelaksanaan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai berikut : 

1) Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih 

dominan daraipada pemerintah daerah. 

2) Pola hubungan konsulatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah 

mulai berkurang, karena pemerintah daerah dianggap sudah sedikit 

mampu melaksanakan otonomi daerah 

3) Pola hubungan partisipatif aitu pemerintah pusat semakin berkuran 

mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat mandirinya 

sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 

4) Pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah 

tidak ada karena pemerintah daerah sudah mampu dalam 

melaksanakan otonomi daerah. 
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Teori tersebut menandakan bahwa setiap daerah memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda  dan setiap daerah memiliki pola 

hubungan yang berbeda pula, karena adanya perbedaan sumber daya 

sehingga berbeda pula pendapatan setiap daerah. Adapun pedoman dalam 

melihat pola hubungan dari sisi keuangan dapat dilihat dari sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3 

Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah 

Kemampuan Keuangan Kemandirian  Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0 - 25% Instruktif 

Rendah  25 - 50% Kosulttatif 

Sedang 50 -75% Partisipatif 

Tinggi 75 - 100 % Delegatif 

Sumber : Mitasary (2016) 

b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukan besarnya campur 

tangan pemerintah pusat dalam pembangunan pemerintah daerah yang 

menggambarkan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah, semakin tinggi tingkat rasionya maka semakin tinggi pula 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Derajat desentralisasi 

fiskal dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD dengan Dana 

Perimbangan. 
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Menurut Kuncoro (2007) dalam Wahyuni dan Hari Ardi (2009), 

ketika tranfer DBH diprediksi akan mengalami penurunan, pemerintah 

daerah berupaya meningkatkan PAD sebagi sumber dana pengganti bagi 

pembiayaan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Sehingga 

ketergantungan pemerimtah daerah terhadap pemerintah pusat semakin 

kecil atau campur tangan Pemerintah Pusat semakin kecil  dan 

kemandirian daerah bisa tercapai dan sebaliknya. Adapun skala interval 

derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 

Derajat (%) Kemampuan Keuangan Daerah 

00.0 - 10.00 Sangat kurang 

10.01 - 20.00 Kurang 

20.01 - 30.00 Cukup 

30.01 - 40.00 Sedang 

40.01 - 50.00 Baik 

>50.00 Sangat baik 

  Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM ,1991 dalam 

Bisma(2010) 

C. Kerangka Pikir 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana 

pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun yang 

harus dilaksankan serta dipertanggungjawabkan oleh eksekutif atas izin dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Laporan keuangan daerah adalah tanggung jawab yang harus 
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dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pemangku kekuasaan 

didaerahnya dalam mempertanggung jawabkan semua kebijakan dalam 

mengelola sumber daya yang ada kepada masyarakatnya yang telah memberikan 

uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya pemerintahan. 

Pengukuran rasio tingkat kemandirian di suatu daerah sangatlah penting 

dan berguna karena untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat, termasuk yang ada didalamnya yaitu  

komponen  kemampuan daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah 

(PAD).  

Rasio kemandirian dapat dilihat dari ketergantungan pemerintah terhadap 

pemerintah pusat yaitu berupa pemberian dana perimbangan. Dana perimbangan 

daerah diambil dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, berupa Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam 

menggali dan mengelola pendapatan yang dimiliki daerah dapat diukur dengan 

derajat desentralisasi fiskal dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap total pendapatan, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin 

tinggi kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan desentralisasi atau semakin 

kecil pula campur tangan pemerintah. Apabila digambarkan dalam satu skema 

maka akan terbentuklah kerangka berfikir sebagaimana pada grafik di bawah ini :  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikirian 

APBD 

Dana Perimbangan PAD 

DBH, DAU, DAK Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

BUMD, lain-lain PAD yang Sah 

Analisis Kemandirian 

Daerah Menggunakan 

Rasio 

Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal 




