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ABSTRAKSI 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang dan 

Pemerintah Kota Batu. Dan untuk mengetahui daerah manakah diantara kedua daerah tersebut 

yang mempunyai kinerja keuangan yang paling baik. 

 

Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang terdiri dari: Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio 

Aktivitas/Keserasian, Rasio Pertumbuhan. 

 

Hasil dari analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah adalah, bahwa diantara kedua daerah di Kota 

Malang dan Kota Batu yang mempunyai tingkat rasio kemandirian yang paling baik jika dilihat 

dari perbandingannya adalah Kota Malang dengan persentase sebesar 2,08% sedangkan untuk 

Kota Batu adalah -0,67%. Rasio Efektifitas yang paling baik jika dilihat dari perbandingannya 

adalah Pemerintah Kota Malang yaitu sebesar 0,08%, sedangkan untuk Kota Batu -0,08%. Untuk 

Rasio efisiensi yang paling baik jika dilihat dari perbandingannya adalah Kota Malang sebesar 

0,06% dan Kota Batu sebesar -0,06%. Untuk Rasio Aktivitas/Keserasian Kota Malang paling 

baik mengalokasikan dananya untuk belanja operasi yaitu perbandingannya sebesar 0,19% 

sedangkan untuk kota Batu sebesar -0,16%. Sedangkan untuk belanja modal dapat disimpulkan 

bahwa Kota Batu Paling baik mengalokasikan dananya untuk belanja modal yaitu sebesar 0,35% 

sedangkan untuk Kota Malang sebesar -0,26%. Dari beberapa keterangan dapat disimpulkan 

bahwa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang paling baik adalah Pemerintah 

Kota Batu karena persentasenya sebesar 0,32% dibandingkan Kota Malang sebesar -0,24% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the financial performance of the Government of the 

City Government of Malang and Batu. And to identify areas where between the two areas that 

have the best financial performance.  

 

The analysis tool used is the Regional Financial Performance Ratios consisting of: Ratio of 

Regional Financial Independence, Effectiveness and Efficiency Ratio PAD, ratio of activity / 

Harmony, Growth Ratio.  

Results from Regional Financial Performance Ratio analysis is that between the two areas in the 

city of Malang and Batu who have this level of autonomy that the ratio is best when seen from 

the comparison is the city of Malang on the percentage of 2.08% while for the City of Stone is -

0.67 %. The effectiveness ratio is best when seen from the comparison is the Government of 

Malang City that is equal to 0.08%, while for Batu -0.08%. For the best efficiency ratio when 

seen from the comparison is 0.06%, Malang and Batu of -0.06%. For the ratio of activity/ 

Harmony Malang best to allocate funds for operating expenditures is the ratio of 0,19% while for 

the city of Batu of -0,16% While capital expenditures can be concluded that the City of Batu best 

to allocate funds for capital expenditures that is equal to 0.35% while for Malang city of -0.26%. 

From the few details we can conclude that the areas that have growth rates of PAD is the best 

government for Batu because the rates are 0.32% compared to Malang at -0.24% 

 


