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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah telah mengatur jenis pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dan 

menentukan pula bahwa daerah dilarang memungut pajak di luar jenis pajak yang 

telah ditentukan.  

Amanda Rizka Hendyta (2015) menyatakan bahwa rasio kemandirian 

10,96% yang berarti Kabupaten Lamongan cukup mandiri dalam membiayai 

kepentingan daerah melaui PAD yang diterima. Rasio ketergantungan Kabupaten 

Lamongan tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata sebesar 75,22% yang 

berarti “Sangat Tinggi”. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan pada 

tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata 7,61% yang berarti “Sangat 

Kurang”. Rasio efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan 

“Sangat Efektif” dengan tingkat efektivitas 113,4%. Rasio efisiensi pendapatan 

Kabupaten Lamongan 2009-2013 memiliki kecenderungan “Kurang Efisien”, 

dengan tingkat efisiesi 94,71%. PAD mengalami pertumbuhan akan tetapi 

pertumbuhannya menurun dari tahun 2010 hingga 2011. Sedangkan pada tahun 

2013 mengalami penurunan 4,66%. 

Dori Saputra (2014) menyatakan 1) Rasio kemandirian keuangan daerah 

secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-

2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecendrungan sebesar 

109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian 
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keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 95,3% dari tahun 2005-

2011. 4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada 

kecendrungan 116,2% dari tahun 2005-2011. 

Fitri Andriani (2015) menyatakan tingkat keefektivitan penerimaan pajak 

daerah di Malang, nilai perentasinya lebih dari 100% dan menurut kriteria berarti 

sangat efektif baik sebelum atau setelah hukum diterapkan. Keefektifitan dalam 

penerimaan pajak juga dinytakan dalam penelitian Fauzan, dkk (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan BPHTB paling tingi yaitu tahun 

2011 dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2009 merupakan efektifitas terendah 

dengan kriteria cukup efektif serta kontribusi terhadap PAD tahun 2008-2011 

sebesar 9,18% berarti sangat rendah.   

B. Tinjauan Pustaka 

1. Otonomi daerah 

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut 

pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan 

pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka 

sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan 

efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain 

menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya 

saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2004:22).  
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Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2004:76).  

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah  

Amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep 

dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Dalam perkembangan 

sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk 

kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik di kalangan elit politik pada 

masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, maka 

perubahan-perubahan konsepsi otonomi terlihat banyak ditentukan oleh para elit 

politik yang berkuasa pada saat itu (Bastian, 2006:337).  

b. Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom  

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001:167) 

adalah sebagai berikut.  

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya.  



 

10 
 

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar 

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. 

Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.  

c. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi daerah  

Secara kualitatif pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya tersebut dapat 

dirasakan sebagai berikut :  

1. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan 

semakin meningkat.  

2. Peran serta aktif masyarakat dalam proses kepemerintahan, baik dalam 

penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan 

semakin meningkat.  

3. Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan 

daerahnya.  

4. Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan 

untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi 

karena kompetisi profesional.  

5. Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang 

dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik, bersih, dan tepercaya sangat didambakan oleh masyarakat.  

6. Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat 

dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.  



 

11 
 

7. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin 

meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan 

dari masyarakat akan pelayanan lebih baik.  

8. Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi 

pengembangan daerahnya.  

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan otonomi daerah 

adalah hal-hal sebagai berikut:  

1. Peningkatan kemitraan antar pemerintah kabupaten dan DPRD serta kinerja dan 

pelayanan aparatur pemerintah kabupaten,  

2. Penataan kelembagaan dan sinkronisasi harmonisasi antara peraturan pemerintah 

pusat dan daerah,  

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan 

terkait,  

5. Peningkatan koordinasi dengan pusat dan propinsi serta kerja sama antar daerah. 

2. Keuangan Daerah  

Menurut Yani (2009:347), keuangan daerah merupakan semua hak dan 

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.  

Menurut Yani (2009:357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.  

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan 

pinjaman;  
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b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar 

tagihan pihak ketiga;  

c. Penerimaan daerah;  

d. Pengeluaran daerah;  

e. 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;  

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.  

Menurut Halim (2007:20) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut :  

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;  

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal 

pengeluaran yang akan dilaksanakan;  

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;  

d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.  

Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama,yaitu:  

a. Pendapatan  

Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana 

perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.  

b. Belanja  
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Dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, belanja 

pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak 

terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja 

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja 

modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. 

c. Pembiayaan  

Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit 

anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu 

sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas 

dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan 

seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU. No. 5 / tahun 

1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar 

yaitu;  

1). Pendapatan asli daerah yang meliputi:  

a. Pajak daerah;  

b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) 

Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

2). Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:  

a. Sumbangan dari pemerintah;  

b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan  
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu 

pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari 

ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di 

samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi 

kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di 

daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana 

itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD).  

Ketergantungan yang tinggi dari keuangan daerah terhadap pusat tersebut tidak 

lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok 

Pemerintah di Daerah”. Undang-undang tersebut lebih tepat disebut sebagai 

penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik daripada desentralistik. Unsur 

sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Dalam 

implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat 

untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian 

daerah menjadi terhambat.  

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi pemerintah mengeluarkan 

satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang 

telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang “Pemerintah 

Daerah”, dan UU No. 25 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 

tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Daerah”. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang 
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telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004, perlu dibarengi dengan 

pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur 

dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 

tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi 

bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.  

3.Kinerja Keuangan Daerah 

a. Pengertian Kinerja Keuangan  

Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang 

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur 

keberhasilan/kegagalan suat organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus 

dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input 

(masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.  

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 tergantung 

sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam 

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas 

yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).  

Menurut Nordiawan (2010:158), pengukuran kinerja merupakan suatu proses 

sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah 
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dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah 

telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.  

Berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2007 dalam Halim, 

2007:158).  

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi  

Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah 

menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.  

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai  

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara 

mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, 

sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai 

hasil kerja terbaik.  

3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  

Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang 

harus lebih baik daripada sekarang.  

4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan  

Pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Organisasi yang 

berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem reward, insentif, dan gaji yang 

memiliki hubungan yang jelas dengan knowledge, skill, dan kontribusi individu 

terhadap kinerja organisasi.  

5) Memotivasi pegawai  
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Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, 

pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward.  

6) Menciptakan akuntabilitas publik  

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, 

seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar 

penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk 

laporan kinerja.  

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar 

pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan 

dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari 

pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26). Dengan demikian maka perlu 

mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan 

daerah.  

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 

1986: 99).  

1) Kemampuan struktural organisasinya.  

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas 

dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit 

beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang 

dan tanggung jawab yang cukup jelas.  

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah  
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Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur 

dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran 

saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.  

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat  

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta 

dalam kegiatan pembangunan.  

4) Kemampuan keuangan daerah  

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan 

pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus 

mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan.  

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan 

rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu 

perusahaan seperti, Return Of Investment. Hal ini disebabkan karena sebenarnya 

dalam kinerja pemerintah tidak ada “Net Profit”. Kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan 

menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang 

dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang 

memang ingin menilai kinerja pemerintah.  

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada 

pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai 

dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian 
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pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan 

sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah 

saat itu.  

b. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. 

Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 

daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat 

untuk masyarakat.  

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat 

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan 

dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah 

daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang 

potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan 

pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-

pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :  

1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).  

2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.  

3) Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah.  
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4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.  

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja 

keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah 

daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang 

telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).  

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan 

secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, 

sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat 

terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama 

dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan 

terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat 

perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), 

yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap 

pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio 

pertumbuhan (analisis shift), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis 

share). 

4. Kemandirian Daerah  
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Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah 

berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban 

keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang 

diperlukan daerah (Halim, 2007:232). 

Menurut Halim (2007 : 25) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari 

“keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang 

dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Tangkilisan (2007: 89-

92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 

keuangan daerah, antara lain: 1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak 

digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), 2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya 

kemandirian euangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui 

kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovotif dan pemanfaatan 

lembaga Dispenda untk meningkatkan penerimaan daerah. 

5. Parameter Kemandirian Daerah  

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga 
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dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu 

pemerintah daerah tertentudengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi 

daerahnya relatif sama untuk dilihatbagaimana rasio keuangan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. 

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Salah satu rasio kinerja 

keuangan tersebut adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian 

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin 

tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak 

ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. 

Berikut rasio untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan daerah :  

Rasio Kemandirian = 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 
𝑥100% 

Sedangkan kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat 

dikategorikan seperti berikut :  

Tabel 1.  

Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Prosentase PAD terhadap  

Dana Perimbangan  

Kemandirian  

Keuangan Daerah  

0,00 – 10,00  Sangat Baik  

10,01 – 20,00  Baik  

20,01 – 30,00  Cukup  

30,01 – 40,00  Sedang  

40,01 – 50,00  Kurang  

> 50,00  Sangat Kurang  

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) 
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Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Hersey dan Kenneth (dalam Halim, 

2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 

dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut : 

1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian pemerintah daerah. 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan 

pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian 

konsultasi. 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola di mana peranan pemerintah 

pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom 

bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.4) Pola hubungan 

delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah 

telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

 

6. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom  

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) 

menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan 

asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).  

𝑅𝐸 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila 

rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas 
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menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri 

dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan 

efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti 

terlihat pada Tabel 2 

 Tabel 2 

Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah 

Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%) 

Sangat efektif >100 

Efektif 90-100 

Cukup Efektif 80-90 

Kurang Efektif 60-80 

Tidak Efektif 0-60 

Sumber:Kepmendagri No.690.900-327
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