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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini adalah penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Wahyudi & Tarunasari, L.F (2013) dengan Judul “Kinerja Pemerintah Daerah 

Melalui Rasio Keuangan Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah hanya saja waktu dan tempat 

yang digunakan berbeda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, efisiensi, rasio 

cakupan layanan utang, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa untuk tahun 2003-2006 menunjukan 

kemandirian lokal dan pertumbuhan lokal yang rendah. Namun pemerintah 

kabupaten Bogor telah efektif dan efisien dalam menggunakan pendapatannya. 

Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten 

Bogor masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai 

kegiatan. 

Puspitasari (2013) dengan judul penelitian “ Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011”. Alat analisis 

yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio 

keuangan. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah rata-rata kinerja 

pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah 

baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir 
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masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat 

lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio 

kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian 

ini masih tergolong rendah. 

Agustina (2013), dengan judul penelitian “ Analisis Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : 

Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)”. Alat  analisis yang 

digunakan adalah analisis rasio terhadap APBD. Hasil yang didapat dalam 

penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa secara umum kinerja 

pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang 

yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja 

keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, 

dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap 

kemadirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah 

yang terus menurun atau memiliki trendnegatif seperti rasio aktivitas dan rasio 

pertumbuhan. 

Karlina, A, & Handayani N (2017) dengan judul penelitian “ Analisis 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD kota Surabaya 

Tahun 2012-2015”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1) Analaisis varians pendapatan daerah, 2) Analisis Rasio keuangan daerah, 

3)Analisis varians belanja daerah, 4) Analisis keserasian belanja daerah, 5) 

Analisis efisiensi belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah 
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kota Surabaya secara umum dikatakan kurang baik dalam varians pendapatan, 

2) Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja 

daerah kota Surabaya Secara umum dapat dikatakan baik. 

Tama, A.I (2015) dengan judul penelitian “ Analis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota 

di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009”. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi 

analitik terhadap kinerja keuangan kabupaten. Paired sample t-test dengan 

tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk menguji hipotesis. Hasilnya 

menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan pada kinerja kuangan kabupaten. 

Dalam bentuk indikator kemerdekaan, tingkat desentralisasi, efisiensi pajak 

daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi lebih tinggi pada periode sebelum 

pelaksanaan, tetapi untuk ketergantungan keuangan lebih rendah pada periode 

setelah implementasi. Disisi lain, tidak ada perbedaan dalam bentuk efektivitas 

keuangan kabupaten sebelum dan sesudah undang-undang. 

Alvionita, W (2017) dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros “.Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio efisiensi keuangan daerah, hasilnya diketahui bahwa 

rata-rata efisiensi keuangan Kabupaten Daerah Maros pada tahun 2013 hingga 

2017  adalah 94,16% atau dapat dikatakan kurang efisien. Secara konsisten dari 

2013 hingga 2017, rasio masing-masing 88,84%; 91,72%; 99,03%; Dan 

97,05%. 
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Bisma & Susanto (2010) dengan judul penelitian “ Evaluasi Kinerja 

Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 

2003-2007”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur 

kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Hasil yang didapat 

dalam penelitian tersebut adalah secara umum Provinsi NTB pada Tahun 

Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam 

pelaksanaan otonomi daerah,hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja 

keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat 

Tinggiterhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah Sangat 

Kurang. Desentralisasi Fiskal Cukupmengingat ketergantungan keuangan 

terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD Sangat 

Efektif,namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak Efisien. 

Sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 

2003-2007 masih rendah,namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Kendati 

tetap terjadi peningkatan pada PAD,namun apabila dibandingkan dengan 

peningkatan Belanja,maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil. 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Wahyudi dan Taruna, L.F (2013), Puspitasari, A.F 2013, Agustina, O (2013), 

Karlina, A & Handayani, N (2017), Tama, A,I (2015), Alvionita, W (2017), dan 

Bisma, I.G dan Susanto, H (2010), Penelitian yang dilakukan sama-sama 

mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan teknik analisis yang 
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sama yaitu deskriptif, hanya saja tempat dan waktu yang berbeda dan alat 

analisis yang sedikit berbeda. 

Enam penelitian terdahulu yakni Wahyudi & Taruna, L.F (2013), 

Puspitasari, A.F (2013), Agustina, O (2013), Karlina, A dan  Handayani, N (2017), 

Tama, A,I (2015), Alvionita, W (2017) mengukur kinerja keuangan pemerintah 

daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Bisma, I.G dan Susanto, H (2010) selain menggunakan alat 

analisis rasio keuangan yang kemudian dilakukan pengukuran dengan standar rasio 

juga menggunakan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran share dan 

growth yang kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan 

keuangan dengan menggunakan metode kuadran. Penelitian ini merupakan 

penggabungan dan pengembangan dari tujuh  penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wahyudi dan Taruna, L.F (2013), Puspitasari, A.F 2013, Agustina, 

O (2013), Karlina, A & Handayani, N (2017), Tama, A,I (2015), Alvionita, W 

(2017), dan Bisma, I.G & Susanto, H (2010).Dalam penelitian ini alat analisis yang 

digunakan selain menggunakan alat analisis rasio keuangan juga melakukan 

perhitungan dan analsis kinerja PAD melalui ukuran share dan growth yang 

kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta kemampuan keuangan dengan 

menggunakan metode kuadran. 

 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi 
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a. Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kinerja Keuangan Pemerintahadalah sebuah usaha mengidentifikasi 

ciri-ciri keuangan  berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. 

b. Rasio Desentralisasi Fiskal 

Rasio Desentralisasi Fiskaladalah ukuran yang menunjukkan tingkat 

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan. 

c. Rasio Efisisiensi 

Rasio Efisiensiadalah ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi dari 

setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya. 

d. Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas 

dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya. 

Share adalah rasio untuk mengukur kemampuan Provinsi Jawa Timur 

membiayai kegaiatan rutin dan kegiatan pembangunan. 

Growth adalah anka pertumbuhan PAD tahun I dari tahun i-1. 

2. Landasan Teori 

a. Pemerintah Daerah 

 Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas 

otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dasar hukum pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan,ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah,maka disusunlah Undang-Undang terbaru yakni 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan 

pemerintahan daerah. 

b. Keuangan Daerah 

Dijelaskan dalam pasala 156 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 

2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut: “keungan daerah 

adalah 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” selanjutnya 

dalam pasal 1 peraturan pemerintah ri no. 58 tahun 2005, tentang 

pengelolaan keungan daerah adalah sebagai berikut: “keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah” 

Sementara Mamesah menyatakan “keuangan daerah dapat diartikan 

sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian 

pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 

kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau 
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daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Menurut M. Umar Chapra (2012), efisiensi dan efektifitas merupakan 

landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran 

islam tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penetuan skala 

perioritas. 

c. Otonomi Daerah  

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan 

otonomi daerah 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. 

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar,yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

 

d. Kinerja Keuangan Daerah 

 Menurut penelitian yang dilakukan Kinerja keuangan pemerintah 

daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan 

daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan 

indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan 
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perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut 

berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah 

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat 

pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi 

penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan 

yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja 

tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan 

pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. 

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator 

keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis 

yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan 

(Hidayat dan Ghozali, 2013).  

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai 

kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh 

posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja 

yang akan berlanjut. Menurut Halim (2013) “analisis kinerja keuangan 

adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan 

keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai 
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kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. 

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada 

beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio 

ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio 

efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage 

ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan 

SiLPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah derajat 

desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan 

tingkat pembiayaan SiLPA. 

Menurut Erlina (2008), Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu 

sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan 

atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas. suatu proses, atau suatu 

organisasi. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat 

capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi 

anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuanganyang 

ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan 

selama satu periode anggaran.  

 Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah sebagai 

pihak yan diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung-

jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah 

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk 
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menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. 

Sedangkan menurut Halim mengemukakan beberapa rasio yang dapat 

dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD 

antara lain: 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah ditunjukkan oleh besar 

kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan 

daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan 

pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. 

Menurut Suyana Utama (2008), rasio kemandirian keuangan 

daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalammembiayai 

sendiri kegiatan. 

Kemandirian keuangan daerah atau yang biasa dikenal dengan 

kemandirian fiskal adalah salah satu aspek yang sangat penting dari 

adanya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Mardiasmo (1999) 

menyatakan bahwa, ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila 

suatu daerah sudah mampu atau mandiri dalam hal keuangan, 

diantaranya adalah; 1) mampu untuk mendorong peningkatan partisipasi 

prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta akan 

mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah 

dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi-potensi yang tersedia 
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di daerah, 2) mampu untuk memperbaiki alokasi sumber daya produktif 

melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah, dan memiliki informasi yang lebih 

lengkap. 

Pada dasarnya, kemandirian fiskal sendiri menggambarkan 

tentang bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, serta lain-

lain dan pembangunan daerah yang bisa diwujudkan dengan adanya 

pelaksanaan kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti, pemerintah 

daerah secara finansial harus bersifat independent terhadap pemerintah 

pusat dengan tujuan untuk menggali sebanyak mungkin sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah, Radianto (1997). 

World Bank (1994) dalam Suhab (1997) menjelaskanbawa, 

kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur 

kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa memiliki 

ketergantungan dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal. Halim 

(2001) menjelaskan bahwa ada dua ciri suatu daerah sudah mampu 

dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, diantaranya adalah 1) 

kemampuan keuangan daerah, dimana daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenganan unuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

pengelenggaraan pemerintahan, dan 2)ketergantungan bantuan dari 
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pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Oleh sebab itu, Pendapatan 

Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 

oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

Halim (2001) menyatakan bahwa, secara konseptual pola 

hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus 

dilakukan sesuai dengan kemandirian keuangan daerah dalam 

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. walaupun, 

pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan sedikit menimbulkan 

beberapa perbedaan. Paul Hersey dan Kennenth Blachard dalam Halim 

(2001), memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan 

kebijakan otonomi daerah. Hubungan situasional tersebut dibagi 

menjadi empat kelompok, diantaranya adalah : 

a) Pola Hubungan Instruktif, pola ini menjelaskan bahwa peranan 

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 

daerah, atau dengan kata laian pemerintah daerah belum mampu 

untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah. 

b) Pola Hubungan Konsultif, pola ini menjelaskan bagaiamana campur 

tangan pemerintah pusat sudah mulai sedikit berkurang. Hal ini 

dikarenakan karena, pemerintah daerah sudah sedikit mampu dalam 

melaksanakan dan menerapkan kebijakan otonomi daerah. 

c) Pola Hubungan Partisipatif, pola ini menunjukkan bahwa peranan 

pemerintah pusat semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena 
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daerah yang bersangkuta sudah memiliki tingkat kemandirian yang 

mendekati mampu dalam melaksanakan kebijakan ini. 

d) Pola Hubungan Delegatif, pola yang terakhir ini menjelaskan 

bahwa, peranan pemerintah pusat sudah tidak ada. Hal ini 

dikarenakan, daerah sudah mampu menggali potensi-potensi daerah 

yang ada. Sehingga, pola ini menunjukkan bahwa, daerah sudah 

benar-benar terbebas dari bantuan pusat maupun pihak eksternal. 

Rasio Kemandiriandihitung dengan membagi total PAD dengan 

total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti 

tingkat ketergantungan daerahterhadap bantuan pihak pemerintah pusat 

dan provinsi semakin rendah,demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga 

menggambarkan tingkatpartisipasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah. Semakin tinggi rasioini berarti semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajakdan retribusi daerah yang merupakan 

komponen dari PAD. 

        Adapun standar untuk menetapkan kemandirian keuangan 

daerah dapat dikategorikan seperti tertera pada Tabel 2.1 sebagai berikut 

: 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian  Kemandirian Keuangan Daerah 

Standar Prosentase PAD terhadap Dana 

Perimbangan (%) 
Kemampuan Keuangan 

0,00 - 10,00 Sangat Kurang 
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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 2010 

2) Rasio Desentralisasi Fiskal 

Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan 

tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas 

asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi dan asas tugas pembantuan, 

maka dengan adanya penyerahan wewenang tersebut dibentuk dan 

disusunlah pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah 

otonom. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan 

pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai salah satu tujuan 

bernegara khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang 

lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang 

lebih demokratis.   

Menurut Saragih (2003), Desentralisasi Fiskal adalah suatu proses 

distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
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pemerintahan yang lebih rendah untuk melaksanakan fungsi atau tugas 

pemerintahan secara efektif dan mendapat kebebasan pengambilan 

keputusan dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan 

banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. 

Pengertian dan konsep desentralisasi fiskal menurut Macfud Sidik 

(2001), desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu 

tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih 

baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih 

demokratis. 

Menurut Robert Simanjuntak (2002) sasaran desentralisasi fiskal 

di Indonesia secara umum adalah:  

a) Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas 

sumber-sumber keuangan daerah.  

b) Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah.  

c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dala proses pembangunan 

daerah.  

d) Mengurangi krtimpangan antar daerah.  

e) Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap 

daerah.  

f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan 

daerah dapat dikategorikan seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal 
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Standar Prosentase PAD terhadap Total 

Pendapatan Daerah 

Rasio Desentralisasi 

Fiskal 

0,00 – 10,00  (%) 

10,01 – 20,00 (%) 

20,01 – 30,00 (%) 

30,01 – 40,00 (%) 

40,01 – 50,00 (%) 

>50,00 

Sangat Kurang 

Kurang 

Sedang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

     Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 2010 

3) Rasio Efektivitas 

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat 

keberhasilansuatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektifjika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar 

terhadap kemampuanmenyediakan pelayanan masyarakat yang 

merupakan sasaran yang telahditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas 

merupakan tingkat pencapaianpelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi 

yang dicapai oleh pemerintahdaerah yang diukur dengan 

membandingkan realisasi pendapatan dengananggaran pendapatan, 

dalam satuan persen Suyana Utama, (2008). 

Rasio Efektivitas yang dijelaskan oleh Halim (2002), 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah 

dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang 

dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas 

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. 
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Amin (2000) menyatakan bahwa persentase trend digunakan 

apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam 

menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. 

Analisis trend digunakan untuk mengetahui, baik arah perkembangan 

kemandirian keuangan maupun efektivitas keuangan daerah. 

Pengukuran tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan 

PEMDA dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan.Adapun kriteria untuk 

menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah  seperti pada 

Tabel 2.3 berikut : 

 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Standar Prosentase Realisasi Pendapatan 

Terhadap Target Pendapatan 
Kriteria 

> 100% Sangat Efektivitas 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

< 60% Tidak Efektif 

Sumber : Mahmudi 

4) Rasio Efisiensi 

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar 

efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang 
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digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang 

memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. 

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur 

dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang 

telah ditetapkan, dalam satuan persen. Semakin kecil rasio ini, maka 

semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan 

masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan 

pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah 

dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah 

mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan 

biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan Mahsun (2006). 

Menurut kamus besar ekonomi (2003) menyatakan bahwa 

efisiensi adalah : “Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran 

(output) barang dan jasa dengan masukan (input)yang langka di dalam 

suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan 

sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). 

Menurut mulyadi (2007) mengemukakan bahwa : “efisiensi 

adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan 

tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti 

rasio input dan output biaya dan keuntungan. 

Menuurut kamus besar bahasa Indonesia (2001) menyatakan 

bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan 
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sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, 

ketepatgunaan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan 

tepat (dengan tidak membuang aktu, tenaga, biaya). 

Dari uraian disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu cara dengan 

bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik 

dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan 

biaya. 

Adapun standar untuk menetapkan rasio efisiensi dapat 

dikategorikan seperti tertera pada Tabel 2.4 sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2.4 

Kriteria Penilaian  Efisiensi 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Standar Prosentase Pengeluaran Belanja 

terhadap Pendapatan 
Kriteria 

> 100% Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisien 

60% - 80% Efisien 

< 60% Sangat Efisien 

Sumber : Mahmudi 

e.  Peta Kemampuan Keuangan Daerah 

  Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. dengan 
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otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan 

pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian 

(sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai 

dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. 

Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu 

menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada 

beberapa derah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas 

desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 

Adanya kondisi tersebut, diperlukan pemetaan terhadap kemampuan 

keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan 

daerah dalam membiayai belanja pemerintah kabupaten dan kota. Untuk 

membuat peta kemampuan digunakan sejumlah parameter yaitu: 

Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran share dan growth. 

Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini 

mengukur seberapa jauh kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan 

rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat 

kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan growth merupakan 

angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya. 

Share dan growth dikatakan “tinggi” apabila memiliki nilai ≥ 1, 

namun juga dikatakan “rendah” apabila share dan growth memiliki nilai < 

1. Parameter tersebut kemudian digambarkan dalam suatu bentuk peta 

kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran. Metode 
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kuadran adalah salah satu cara untuk menampilkan peta kemampuan 

keuangan daerah. 

 GROWTH (%)  

SHARE 

(%)  

KUADRAN II KUADRAN I 

SHARE 

(%)  

Share  : Rendah Share  : Tinggi 

Growth  : Tinggi Growth  : Tinggi 

KUADRAN IV KUADRAN III 

Share  : Rendah Share  : Tinggi 
 

Growth  : Rendah Growth  : Rendah 
 

 GROWTH (%)  
     Sumber : Bappenas 2003 

Gambar 2.1: 

Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran 

Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai share dan 

growth, maka masing-masing provinsi dapat diketahui posisinya (pada 

kuadran berapa). Kondisi masing-masing kuadran dijelaskan pada Tabel 2.5 

sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Klasifikasi Status Kemampuan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran 

KUADRAN KONDISI 

I 

Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar 

dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan 

dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi. 

II 

Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai 

kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga 

PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total 

Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih 

rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. 

III 

Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam 

Total Belanja mempuanyai peluan yang kecil karena 

pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap 

Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. 

IV 
Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil 

peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah 
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belum mempunyai kemampuan mengembangkan 

potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja 

dan pertumbuhan PAD rendah. 

Sumber : Beppenas 2003 

f. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah 

Tingkat kemampuan keuangan daerah menggambarkan seberapa 

besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya 

dengan mengukur share dan growth. Adapun kriteria untuk mengukur 

tingkat kemampuan keuangan daerah seperti pada Tabel 2.6 berikut : 

Tabel 2.6 

Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Indeks 

Indeks Kemampuan Keuangan Klasifikasi 

0,00-0,33 Rendah  

0,34-0,43 Sedang 

0,44-1,00 Tinggi 

Sumber : Bappenas, 2003 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada latar 
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merumuskan kerangka pemikiran pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

1. Dari komponen kinerja keuangan di atas dapat dilakukan proses 

perhitungan analisis dengan menggunakan: 

a. alat analisis rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian 

keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan 

rasio efisiensi. 

2. Dari kemampuan keuangan daerah dapat diukur melalui proses perhitungan 

dengan menganalisis melalui : 

a. Share, growth, IKK, dan selanjutnya dibuat peta kemampuan daerah 

 

 

 

Share 
Rasio 

Kemandirian 

Keuangan Daerah  

 

Growth 
Rasio 

Desentralisasi 

Fiskal  

 

IKK 
Rasio  

Efektivitas 

 

Peta Kemampuan 

Daerah 
Rasio  

Efisiensi 

 



 
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


