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ABSTRAKSI 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magetan dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magetan dengan Menggunakan Analisis Value For Money”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan jika dinilai dengan 

menggunakan analisis Value For Money, apakah kinerja di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magetan sudah ekonomis, efisien dan efektif. Data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode dokumentasi adalah data Ringkasan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Kantor Bagian Keuangan 

Pemda Kabupaten Magetan. 

Tehnik analisis data yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan Pemda 

Kabupaten Magetan adalah dengan menggunakan value for money yaitu dengan 

menghitung rasio ekonomi, rasio efisien dan rasio efektifitas. Hasil penelitian ini dapat 

dikatakan ekonomis jika hasil perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, untuk 

rasio efisien dapat dikatakan efisien jika perhitungannya menunjukkan nilai kurang dari 

100%, sedangkan rasio efektifitas dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya 

menunjukkan lebih dari 100%. Adapun perhitungan rasio ekonomi pada tahun 2005 

sampai dengan 2007 adalah sebesar 102,53%, 101,96% dan 104,40%. Perhitungan rasio 

efisiensi pada tahun anggaran 2005 sampai dengan 2007 adalah sebesar 105,40%, 

102,02% dan 107,72%. Sedangkan untuk rasio efektifitas pada tahun anggaran 2005 

sampai dengan 2007 adalah sebesar 104,07%, 105,31% dan 104,32%. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa hasil 

perhitungan rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magetan dalam menghemat biaya sudah tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan semakin 

berkurangnya pos-pos yang tidak ekonomis dari tahun ke tahun, selain itu hasil dari rasio 

ekonomi diatas 100%. Hasil dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Pemda 

cukup efisien, hal ini bisa dilihat dari tahun 2005 sampai 2007. Rasio efisiensi mengalami 

kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah biaya 

yang dikeluarkan dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah 

pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukkan hasil 

lebih dari 100%. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyarankan sebaiknya Pemda 

Kabupaten Magetan dapat mempertahankan tingkat ekonomi dan lebih meningkatkan tingkat 

efisiensi dan efektifitas (VFM) dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut untuk mewujudkan 

pemerintahan yang good gocernance. 

 

 



ABSTRACT 

The research is a study case on Local Government of Kabupaten Magetan in title 

of “Financial performance measurement of Local Government of Kabupaten Magetan 

using Value or Money analysis”. The research aims to evaluate whether the performance 

of the government when valued using Value For Money analysis has been economic, 

efficient as well as effective. Using documentation method, the result is realization 

summary of local revenue and expenditure (APBD) that is gained from financial office of 

Kabupaten Magetan. 

The data analysis technique used to measure financial performance of Kabupaten 

Magetan is Value For Money by estimating economy ratio, efficiency and effectiveness. 

The result may be stated as economic if the calculation showing less than 100%, efficient 

if it is showing less than 100%, and effective if it is showing less than 100% also. The 

economic ratio calculation from 2005 up to 2007 is 102,53%, 101,96% and 104,40%. For 

efficiency ratio on the same time is 105,40%, 102,02% and 107,72%. And for 

effectiveness ratio is 104,07%, 105,31% and 104,32%. 

Based on the result, the writer concluded that the calculation result of economic 

ratio indicated that the performance of local government of Kabupaten Magetan had been 

accomplished. It was showed by the decreasing number of uneconomic posts by years, in 

addition to the economic ratio that more that 100%. The result of efficiency ratio 

indicated that the performance of the government quite efficient, from 2005 to 2007. The 

ratio moved icconsistently, it was caused by the expenses that were higher than the revenues. For 

the effectiveness ratio, the results showed above 100%. Based on that, the writer suggests that 

the local government of Kabupaten Magetan should maintain the economy rate and increase 

efficiency as well as effectiveness (VFM) in financial management. This aims to have a good 

governance of the government. 

 


