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Abstract: The purpose of this study is to analyze the financial performance in Madura Regency 

especially in autonomy demanding of each region. This study is used to know how the management 

works independently between government and local community in this region. The approach of this 

study is financial ratio analysis which consists of the degree of fiscal decentralization, financial 

dependency ratio, and ration of financial independence. The writer uses secondary data of 2005-

2009. The result of this study shows that in Bangkalan Regency, Sampang Regency, Pamekasan 

Regency, and Sumenep Regency has the same capabilities. Those regions has very low capabilities 

in degree of fiscal decentralization and ratio of financial self-sufficiency. In financial dependency 

ratio shows the dominant high-capability for Bangkalan, Sampang, and Pamekasan. For Sumenep 

Regency shows high capability for financial dependency ratio. 

. 

 

Key word: regional autonomy, the degree of decentralization, dependency ratio, the ratio of self-

reliance and economic capacity 

 

 

 

 

Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan daerah di pulau Madura dalam 

pemberlakuan otonomi yang menuntut setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan analisis rasio keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio 

ketergantungan keuangan, dan rasio kemandirian keuangan dengan menggunakan data sekunder 

tahun 2005-2009. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kabupaten Bangkalan derajat 

desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan 

menunjukkan kemampuannya dominan tinggi, rasio kemandirian keuangan menunjukkan 

kemampuannya rendah sekali. Kabupaten Sampang derajat desentralisasi fiskal menunjukkan 

kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan 

kemampuannya dominan tinggi, rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuannya rendah 

sekali. Kabupaten Pamekasan derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuannya rendah 

sekali, rasio ketergantungan keuangan menunjukkan kemampuannya dominan tinggi, rasio 

kemandirian keuangan menunjukkan kemampuannya rendah sekali. Kabupaten Sumenep derajat 

desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan 

menunjukkan kemampuannya tinggi, rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuannya 

rendah sekali.  

 

 

Kata kunci: Otonomi daerah, derajat desentralisasi, rasi ketergantungan, rasio kemandirian dan 

kemampuan ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

 

Otonomi Daerah di Indonesia dimulai dengan 

bergulirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-

bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang secara praktis efektif dilaksanakan 

sejak 1 Januari 2001(Abdullah, 2002:5). Kedua 

Undang-Undang ini membawa angin segar bagi 

pengembangan otonomi daerah dengan mem-

bawa perubahan mendasar pada pola hubungan 

antar pemerintah dan keuangan antara pusat 

dan daerah (Mardiasmo,2002:5) dengan diber-

lakukannya otonomi daerah maka tugas dan 

tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah 

daerah dalam melaksanakan pembangunan 

daerah-daerah akan semakin banyak (Kaloh, 

2002:125-128). 

Dalam hal ini pembangunan perekonomian 

daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari 

sisi anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

APBD merupakan instrumen kebijakan yang 

dijalankan pemerintah daerah untuk menen-

tukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen 

ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu 

pemicu tumbuhnya perekonomian (Abdullah, 

2002:5) 

Otonomi Daerah menurut UU Nomor 22 ta-

hun 1999 ini adalah kewenangan daerah oto-

nom untuk mengatur dan mengurus kepen-

tingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.Dengan 

demikian, pemerintah daerah dianggap lebih 

mengetahui kebutuhan dan kondisi daerah serta 

keinginan masyarakat didaerah masing-masing 

dibandingkan dengan pemerintah pusat. Peme-

rintah daerah juga diharapkan dapat merea-

lisasikan pendapatan yang mereka punya 

dengan membelanjakan dana tersebut sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing 

-masing.  

Reformasi terhadap Otonomi Daerah ditan-

dai dengan kebijakan keuangan negara melalui 

penetapan tiga peraturan di bidang keuangan 

negara. Ketiga peraturan tersebut adalah UU 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-

gara yang semakin mendukung bagi anggaran 

pemerintah daerah berbasis kinerja yang 

sebelumnya sudah di atur dalam PP No. 105 

tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 tahun 

2002 yang mengatur aturan berbasis kinerja. 

Implikasi penting dari anggaran berbasis 

kinerja ini adalah prestasi dari setiap daerah 

dalam pengelolaan keuangan di ukur dari 

seberapa cepat pencapaian sasaran-sasaran 

pemerintah daerah dalam menggali potensi 

sumber-sumber pendapatan daerah. 

Proses selanjutnya Otonomi Daerah di 

Indonesia digantinya UU No. 22 Tahun 1999 

dan UU No. 25 Tahun 1999masing-masing di-

gantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Otonomi Daerah menurut undang-undang ini 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masya-

rakat setempat sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan. 

Dengan kepentingan masyarakat setempat 

pula dan juga didukung dengan otonomi daerah 

untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri 

maka masyarakat Madura mewacanakan Pulau 

Madura sebagai provinsi,dimulai sejak tahun 

1999 bahkan sampai akhir tahun 2011 terus 

juga diwacanakan. Didukung pula oleh per-

nyataan pakar ekonomi Ryass Rasyid (2008, 

http://provinsi-madura.blogspot.com) yang me-

ngatakan “Madura layak menjadi Provinsi”. 

Menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah ada tiga per-

syaratan yang harus dipenuhi dalam pemben-

tukan daerah tingkat II, yaitu: Syarat admi-

nistratif, Syarat teknis,serta Syarat fisik kewi-

layahan. 

Syarat administratif provinsi meliputi: 

Adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota 

dan Bupati/Walikota yang akan menjadi 

cakupan wilayah provinsi, Persetujuan DPRD 

provinsi induk dan Gubernur, serta reko-

mendasi Menteri Dalam Negeri.  

Syarat teknis faktor yang menjadi dasar 

pembentukan daerah meliputi faktor - faktor: 

Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Sosial 

budaya, Sosial politik, Kependudukan, Luas 

daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain 

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi 

daerah. Adapun syarat fisik untuk pembentukan 

provinsi meliputi paling sedikit 5 (lima) 

Kabupaten/kota  

Poin penting dalam penelitian ini adalah 

http://provinsi-madura.blogspot.com/
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kemampuan ekonomi yang menjadi konse-

kuensi pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumahtangganya sendiri. Pelaksa-

naan tugas tersebut tidak semudah mem-

balikkan telapak tangan, karena salah satu hal 

yang penting adalah adanya kemampuan 

ekonomi. 

Pertama adalah tentang bagaimana peme-

rintah daerah dapat menghasilkan finansial 

untuk menjalankan organisasi termasuk 

memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana 

pemerintah daerah melihat fungsinya mengem-

bangkan kemampuan ekonomi daerah. 

Dari uraian di atas bahwa ciri utama 

kemampuan suatu daerah adalah terletak pada 

kemampuan keuangan daerah artinya daerah 

otonom harus memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan sendiri. Menurut Kaho,(2002:124) 

untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor 

keuangan merupakan suatu hal yang sangat 

esensial karena hampir tidak ada kegiatan 

pemerintahan yang tidak membutuhkan dana. 

Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu 

menggali atau memaksimalkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terutama sektor pajak yang 

memberikan kontribusi banyak terhadap PAD. 

Adapun pajak Kabupaten se-Madura dari tahun 

2006 sampai dengan tahun 2009 secara umum 

nilai absolutnya menurut laporan BPS Jawa 

Timur terus mengalami peningkatan, namun 

tidak sama halnya dengan peningkatan partum-

buhannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupa-

ten di Madura Tahun 2006-2009 

Pada Gambar 1 menunjukkan petumbuhan 

pajak di empat Kabupaten di Madura secara 

umum mengalami peningkatan yang bervariasi 

pada angka pertumbuhan -4% – 27%. Pertum-

buhan pajak jika dibandingkan keempat 

Kabupaten pada tahun 2006, yang paling tinggi 

pada Kabupaten Pamekasan mencapai 14,00% 

dan terendah pada Kabupaten Sumenep yang 

hanya mencapai -4,47%. Namun pada tahun 

2007 justru pertumbuhan tertinggi dicapai 

KabupatenSumenep hingga angka 18,01%. 

Sedangkan pencapaian terendah terdapat pada 

Kabupaten Pamekasan yang hanya mencapai 

angka 3,34%. 

Tahun 2008 tertinggi justru di Kabupaten 

Sampang yang mencapai angka peertumbuhan 

16,48% dan sebaliknya terendah pada Kabu-

patenSumenep yang mencapai angka -7,93%. 

Namun pada tahun 2009 pertumbuhan pajak 

keempat Kabupaten angkanya melebihi angka 

15% dan tertinggi justru di KabupatenSumenep 

yaitu 26,72% dimana tahun sebelumnya me-

ngalami angka terendah namun terendah pada 

tahun 2009 malah kembali terjadi pada Kabu-

paten Pamekasan (BPS, 2010).  

Peningkatan pendapatan pajak ini menun-

jukan bahwa pemerintah daerah mampu 

menggali sumber-sumber pendapatan daerah 

secara baik dan efektif juga menunjukkan 

partisipasi masyarakat yang tinggi pada pem-

bangunan daerah.Adapun pertumbuhan pajak 

pada masing-masing daerah yang mengalami 

naik turun menunjukkan ke-inkonsistenan da-

lam menggali sumber pendapatan dari pajak. 

Peningkatan pada tahun 2009 menjadi apresiasi 

yang cukup tinggi karena semua Kabupaten di 

Madura mengalami peningkatan pertumbuhan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal 

ini menunjukkan kontribusi pajak baik nilai 

absolut maupun relatif akan berpengaruh pada 

PAD yang pada akhirnya kemampuan ekonomi 

akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten di Madura. 

Pengertian Otonomi Daerah. Menurut 

Abdurrahman (1987:6) Otonomi yaitu suatu 

konsep yang dinamis yang senantiasa menga-

lami perkembangan sejalan dengan perkem-

bangan pemikiran yang tumbuh dan berkem-

bang dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Desentralisasi yaitu sebuah mekanisme penye-

lenggaraan pemerintah yang menyangkut pada 

hubungan pemerintah nasional dan pemerintah 

pusat (Syaukani, 2002). Menurut UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewe-

nang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

-10.00%
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0.00%

5.00%
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mengatur dan mengurus sendiri urusan peme-

rintahan dankepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Darise (2006:14) Otonomi daerah 

yaitu pemberian otonomi luas kepada daerah 

yang diarahkan untuk mempercepat terwu-

judnya kesejahteraan masyarakat melalui pe-

ningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 

serta masyarakat.Selain itu mampu mening-

katkan daya saing dengan memperhatikan prin-

sip demokrasi, pemerataan, keadilan keistime-

waan dan kekhususan, serta potensi dan keane-

karagaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Desentraliasi Fiskal Daerah. Desen-

tralisasi tidak hanya terkait dengan model 

pemerintahan, namun juga menyangkut 

paradigma ekonomi yang disebut desentralisasi 

ekonomi. Desentralisasi ekonomi mencakup 

aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang 

diimplementasikan pada level daerah. Upaya 

desentralisasi ekonomi antara lain liberalisasi, 

privatisasi, dan deregulasi. Menurut Maddick 

(1983 dalam Kuncoro, 2004:3) Desentralisasi 

sebagai proses dekonsentrasi dan devaluasi. 

Devaluasi yaitu penyerahan kekuasaan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada 

pemerintah daerah. Sedangkan dekonsentrasi 

yaitu pendelegasian atas fungsi-fungsi tertentu 

kepada staf pemerintah pusat diluar kantor 

pusat. Menurut Saragih (2003:83) desentralisasi 

fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran 

dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi 

kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintahan 

yang dilimpahkan. 

Menurut muluk (2006:75), Desentralisasi 

ekonomi yang mengutip ungkapkan 

Mackintosh dan Roy ada enam jenis yakni 

desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan 

keputusan manajemen publik, proliferasi 

lembaga penyedia layanan yang didukung oleh 

pembiayaan campuran swasta/publik, Contrac-

ting out pelayanan publik yang dibiayai negara 

kepada organisasi nirlaba atau komersial 

swasta, alokasi dan publik, dan privatisasi 

aktivitas sektor publik dengan meliberalisasi 

sektor-sektor yang dimonopoli pemerintah. 

Kemampuan pemerintah daerah untuk 

menyediakan layanan publik sangat tergantung 

pada kemampuan keuangannya (Muluk, 

2006:76). Dalam rangka devolusi, maka desen-

tralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, 

yakni kemandirian daerah dalam memutuskan 

pengeluaran guna menyelenggarakan layanan 

publik dan memenuhi kebutuhan publik, serta 

memperoleh pendapatan untuk membiayai 

pengeluaran tersebut (Muluk, 2006: 77). Ber-

kaitan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal 

menjadi komponen utama proses desentralisasi 

di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan 

desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money 

should follow function. Merupakan salah satu 

prinsip yang harus diperhatikan dan dilak-

sanakan artinya, setiap penyerahan atau pelim-

pahan wewenang pemerintah konsekuensi pada 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan 

kewenangan tersebut. Dalam pengelolaannya 

pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip efi-

siensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus 

dilaksanakan. 

Keuangan Daerah. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 

2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa-

jiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut.  

Kinerja Keuangan. Indikator kinerja 

merupakan kriteria yang digunakan untuk me-

nilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi 

yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu 

(Anggarini, 2010:172). Kinerja keuangan ada-

lah suatu ukuran kinerja yang menggunakan 

indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan 

pada dasarnya dilakuan untuk menilai kinerja di 

masa lalu dengan melakukan berbagai analisis 

sehingga diperoleh posisi keuangan yang me-

wakili realitas entitas dan potensi-potensi 

kinerja yang akan berlanjut. Manurut Halim 

(2001:261) analisis keuangan adalah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan 

laporan keuangan yang tersedia. Menurut Mah-

mudi (2007:139) dari laporan realisasi anggaran 

(keuangan) dapat dilakukakan analisis rasio 

keuangan. 

Penelitian Terdahulu. Wulandari, (2001) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Kemam-

puan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kota 

Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. 

Dengan menggunakan alat analisis rasio kinerja 

keuangan diketahui bahwa tingkat kemampuan 
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kemandirian/kemampuan keuangan daerah ma-

sih rendah dalam melaksanakan otonominya. 

Sedangkan kemampuan PAD untuk membiayai 

pengeluaran rutin daerah, yang disering disebut 

IKR (Indeks Kemampuan Rutin Daerah) rata-

rata hanya sebesar 23,39%, yang berarti ini 

berarti bahwa indeks kemampuan rutin Kota 

Jambi kurang. Adapun derajat desentralisasi 

fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya 

fiskal, tingkat PAD standar, dan elastisitas PAD 

kesemuanya menunjukkan masih rendah 

kemampuan ekonominya.  

Ronald dan Sarmiyatiningsih, (2010). 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi 

sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi 

daerah di Kabupaten Kulonprogo” dengan alat 

analisis rasio kinerja keuangan diketahui bahwa 

sebelum otonomi daerah, rasio efisiensi belanja 

cenderung menurun akan tetapi perekonomian 

tidak tumbuh. Hal ini dimungkinkan karena da-

lam penelitian ini tidak mengidentifikasi penye-

bab terjadinya varians dalam analisis efisiensi 

yang tinggi akan tetapi dapat juga karena 

sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 

dikarenakan sistem tradisional. Sehingga ter-

dapat kemungkinan penentuan anggaran yang 

kurang tepat yang berakibat pada hasil pengu-

kuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi 

belanja tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa data kuantitatif 

yang meliputi data keuangan APBD dan 

realisasinya (Pendapatan Asli Daerah, Pajak 

Daerah, Pendapatan Transfer, pinjaman Serta 

Penerimaan dan Pengeluaran) 4 Kabupaten di 

Pulau Madura Provinsi Jawa Timur tahun 

2005-2009. Data dalam penelitian ini diperoleh 

melalui dinas atau instansi yang terkait, yaitu 

Badan Pusat Statistik , Bappeda, dan instansi    

terkait lainnya. 

Definisi Operasional Variabel 

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Menurut 

Reksohadiprodjo (2001:155) derajat desentra-

liasasi dihitung berdasarkan perbandingan anta-

ra jumlah pendapatan asli daerah dengan total 

penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan 

derajat kontribusi pendapatan asli daerah terha-

dap total penerimaan daerah. Semakin tinggi 

kontribusi PAD maka semakin tinggi kemam-

puan pemerintah daerah dalam penyeleng-

garaan desentralisasi.  

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. 

Menurut Mahmudi (2007:128) rasio keter-

gantungan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah pendapatan transfer 

yang diterima dengan total pendapatan daerah. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar 

tingkat ketergantungan pemerintah Daerah 

terhadap pemerintah pusatdan/atau pemerintah 

provinsi.  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Menurut Mahmudi (2007:128) rasio keman-

dirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan penda-

patan asli daerah dibagi dengan jumlah 

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan 

Provinsi serta pinjamandaerah. Rasio ini me-

nunjukan tingkat ketergantungan daerah 

terhadap sumber ektern.Semakin tinggi angka 

rasio ini menunjukan pemerintah daerah sema-

kin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.  
 

Alat Penelitian  

Adapun alat yang digunakan untuk mengukur 

Kinerja Keuangan Daerah dalam penelitian ini 

dengan menggunakan pendekatan analisis rasio 

keuangan. Menurut mahmudi (2007:9) analisis 

rasio keuangan adalah salah satu teknik yang 

paling banyak digunakan untuk menganalisis 

laporan keuangan. Kemudian dari hasil rasio-

rasio keuangan tersebut bisa diinterpretasikan. 

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dalam 

mengukurnya menggunakan skala interval yang 

sudah sudah disesuaikan dari skala 

desentralisasi fiskal wulandari (2001) yang 

memuat 5 kategori menjadi 4 kateogri.  

Tabel 1. Skala interval derajat desentralisasi fis-

kal daerah 

Interval (%) 
Kemampuan Keuangan 

Daerah 

0,00 – 12,50 Rendah Sekali 

12,51 – 25,00 Rendah 

25,51 – 37,50 Sedang 

37,51 – ≥50,00 Tinggi/Baik 

Sumber : Wulandari (2001:22) diolah 
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Kemampuan keuangan daera anggap rendah 

sekali apabila skala intervalnya 00%-12,5%, 

disebut rendah apabila skala intervalnya 12,6%-

25%, disebut sedang skala intervalnya 25,1%-

37,5%, dan disebut baik/tinggi apabila skala 

interval 37,6%-≥50%. 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. 

Dalam mengukur rasio ketergantungan 

keuangan daerah skala intervalnya disesuaikan 

dengan skala interval derajat desentralisasi 

fiskal dengan 4 kategori. Berdasarkan total 

pendapatan daerah yang merupakan hasil 

akumulasi pendapatan asli daerah + pendapatan 

ekstern. Sehingga dianggap rendah sekali/baik 

apabila mempunyai rasio ketergantungan antara 

skala interval ≤50%-62,5%, disebut rendah 

apabila rasio ketergantungan berkisar antara 

skala interval 62,6%-75%, disebut sedang 

apabila tingkat ketergantungannya antara skala 

interval 75,1%-87,5%, dan disebut tinggi 

apabila mempunyai rasio ketergantungan 

berkisar antara skala interval 87,6%-100%. 

Tabel 2. Skala interval rasio ketergantungan ke-

uangan daerah 

Interval (%) 
Kemampuan Keuangan 

Daerah 

≤50,00 – 62,50 Rendah Sekali/Baik 

62,51 – 75,00 Rendah 

75,51 – 87,50 Sedang 

87,51 – 100,00 Tinggi 

Sumber : Wulandari (2001:22) diolah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Dalam mengukur rasio kemandirian keuangan 

daerah di anggap rendah sekali apabila 

mempunyai rasio kemandirian antara skala 

interval 00%-25%, disebut rendah apabila rasio 

kemandiriannya berkisar antara skala interval 

25%-50%, disebut sedang apabila rasio 

kemandiriannya antara skala interval 50%-75%, 

dan dianggap baik/tinggi apabila mempunyai 

rasio kemandiriannya antara skala interval 

75%-100%.  

Tabel 3. Skala Interval Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Interval (%) Kemampuan Keuangan Daerah 

0 – 25 Rendah Sekali 

25 – 50 Rendah 

50 – 75 Sedang 

75 – 100 Tinggi 

Sumber :Halim (2002:169) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desentralisasi Fiskal Daerah 

Penyelenggaraan otonomi daerah berkaitan erat 

dengan sumber pembiayaan bagi setiap daerah 

otonom. Rasio PAD terhadap total pendapatan 

sering digunakan untuk mengetahui kemam-

puan daerah untuk membiayai Belanja Lang-

sung dan Belanja Tidak Langsung. Derajat 

Desentralisasi Kabupaten di Madura menga-

lami naik turun mulai tahun 2005 sampai tahun 

2009 meskipun nilai absolutnya terus menga-

lami kenaikan dari tahun ketahun. Kabupaten 

Bangkalan mengalami penurunan dari tahun 

2006 sampai dengan 2008 dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2009. Kabupaten Samp-

ang mengalami penurunan dari tahun 2006 dan 

mengalami kenaikan pada tahun 2007 dan kem-

bali lagi mengulang dua tahun sebelumnya. 

Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan 

pada tahun 2007 dan mengalami kenaikan pada 

tahun 2009. Kabupaten Sumenep mengalami 

penurun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2009.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 2. Perkembangan Derajat Desentralisa-

si Fiskal Daerah Kabupaten di Madu-

ra Tahun 2005-2009  

 

Pada tahun 2005 desentralisasi fiskal Kabu-

paten Bangkalan sebesar 6,37% mengalami 

penurunan sebesar 1,04% menjadi 5,33% pada 

tahun 2006 kembali terjadi penurunan kembali 

pada tahun 2007sebesar 0,53% menjadi 4,80%. 

dan pada tahun 2008 mengalami penurunan 

0,12% menjadi 4,66% namun pada tahun 2009 

mengalami menaikan sebesar 0,13% menjadi 

0.0%

12.5%

25.0%

37.5%

50.0%
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4,79% dengan begitu derajat desentraliasi Ka-

bupaten Bangkalan dominan turun. Penyebab 

turunnya derajat desentralisasi fiskal daerah 

Kabupaten Bangkalan dikarenakan pertum-

buhan PAD yang rata-rata 10,60% dan juga 

meningkatnya akumulasi pendapatan daerah 

untuk membiayai kebutuhan belanja daerah 

yang pertumbuhannya rata-rata mencapai 

19,50%. Selisih pertumbuhan yang mencapai 

8,90% menjadi sumber terhadap turunnya dera-

jat desentralisasi Kabupaten Bangkalan. 

Berbeda halnya dengan Kabupaten 

Sampang yang pada tahun 2005 derajat 

desentralisasi sebesar 4,60% dan mengalami 

penurunan sebesar 0,12% menjadi 4,48% pada 

tahun 2006. Namun pada tahun 2007 

mengalami kenaikan sebesar 1,28% menjadi 

5,12% dan tidak diikuti tahun setelahnya yang 

mengalami penurunan kembali menjadi 4,75%    

namun mengalami kenaikan kembali pada 

tahun 2009 yang mencapai 5,47% naik 0,72%. 

Meskipun kenaikan hanya sebesar 0,72% na-

mun itu menunjukan dominan derajat desen-

tralisasi mengalami kenaikan dibanding dengan 

Kabupaten Bangkalan. Penyebab dominan 

naiknya derajat desentralisasi fiskal daerah 

Kabupaten Sampang dikarenakan pertumbuhan 

PAD yang rata-rata 27,35% dan juga akumulasi 

pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan 

belanja daerah yang pertumbuhannya rata-rata 

mencapai 22,14%. Selisihnya pertumbuhan ke-

arah positif yang mencapai 5,21% menjadi 

sumber terhadap dominan naiknya derajat 

desentralisasi Kabupaten Sampang. 

Kabupaten Pamekasan relatif mempunyai 

derajat desentralisasi paling stabil dari tiga 

Kabupaten yang ada di Madura. Pada tahun 

2005 derajat desentralisasi mencapai angka 

sebesar 6,91% dan tahun setelahnya mengalami 

kenaikan sebesar 0,06% menjadi 7,05% pada 

tahun 2006. NamuN pada tahun 2007 

mengalami penurunan derajat desentralisasi 

sebesar 1,17% menjadi 5,88%. dua tahun 

setelahnya mengalami kenaikan terus-menerus 

yang pada tahun 2009 mencapai angka 6,20% 

dan menjadi yang tertinggi dibandingkan 

dengan Kabupaten lainnya. Sehingga dengan 

begitu derajat desentraliasi Kabupaten 

Pamekasan dominan kenaikan yang stabil. 

Meskipun derajat desentralisasi fiskal daerah 

Kabupaten Pamekasan paling stabil.    Namun 

tetap juga mengalami penurunan pada tahun 

2009 jika dibandingkan dengan pada tahun 

2006 yang mencapai angka 7,05%. 

Penyebabnya dikarenakan pertumbuhan PAD-

nya rata-rata 17,77% sedangkan akumulasi 

pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan 

belanja daerah pertumbuhannya rata-rata 

mencapai 22,14%. Selisih pertumbuhan kearah 

negatif yang mencapai 4,37% menjadi sumber 

terhadap turunnya derajat desentralisasi Kabu-

paten Pamekasan. 

Kabupaten Sumenep yang mempunyai nilai 

absolut PAD rata-rata paling tinggi dari pada 

Kabupaten yang lainnya ternyata nilai derajat 

desentralisasi fiskalnya tidak tinggi pula. Pada 

tahun 2005 derajat desentralisasi Kabupaten 

Sumenep mencapai 6,40% dan mengalami ke-

naikan 0,01% pada tahun 2006 menjadi 6,41% 

dan tiga tahun setelahnya mengalami penu-

runan yaitu pada tahun 2007,2008 dan 2009 

sebesar 5,94%, 5,72% dan 5,44% dengan begi-

tu derajat desentraliasi Kabupaten Sumenep 

dominan turun. Penyebab terjadinya dominan 

turunnya derajat desentralisasi Kabupaten Su-

menep dikarenakan pertumbuhan PADnya yang 

hanya mencapai rata-rata 7,83% dan juga 

akumulasi pedapatan daerah untuk membiayai 

belanja daerah pertumbuhannya mencapai 

12,20%. pertumbuhan PAD yang dominan ren-

dah dibandingkan dengan daerah lain dan 

selisih kearah negatif yang mencapai 4,37% 

menjadi sumber terhadap turunnya derajat 

desentralisasi Kabupaten Pamekasan. 

Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabu-

paten Bangkalan yaitu 5,19% sehingga masuk 

dalam kategori Rendah sekali, rata-rata derajat 

desentralisasi fiskal Kabupaten Sampang yaitu 

4,89% sehingga masuk dalam kategori rendah 

sekali, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 

Kabupaten Pamekasan yaitu 6,41% sehingga 

masuk dalam kategori rendah sekali, dan rata-

rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten 

Sumenep yaitu 5,98% sehingga masuk dalam 

kategori rendah sekali juga. Adapun nilai 

tertinggi derajat desentralisasi fiskal daerah 

terjadi    di Kabupaten Pamekasan sebesar 

6,91% pada tahun 2005 dan terendah pada 

tahun 2006 di Kabupaten Sampang sebesar 

44,48%. Maka dengan demikian derajat 

desentalisasi fiskal kabupaten di Pulau madura 

rata-rata secara keseluruhan    rendah sekali. 
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Ketergantungan Keuangan Daerah 

Ketergantungan Keuangan Daerah (fiskal) 

dalam era otonomi daerah diupayakan serendah 

mungkin. Sehingga mendukung terhadap 

kemandirian daerah itu sendiri dan apabila 

nilainya semakin tinggi maka itu menunjukan 

ketergantugan daerah terhadap pusat semakin 

tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 3. Perkembangan Rasio Ketergantu-

ngan Keuangan Daerah Kabupaten di 

Madura Tahun 2005-2009 

Rasio ketergantungan Kabupaten Bangka-

lan pada tahun 2005 sebesar    89,84% menga-

lami kenaikan sebesar 3,67% menjadi 93,51% 

pada tahun 2006 dan    pada tahun 2007 sampai 

tahun tahun 2009 mengalami penurunan secara 

berturut-turut sebesar 2,93% menjadi 90,58%, 

3,78% menjadi 86,80%, 0,21% menjadi 86,59 

pada tahun 2009, dengan begitu rasio 

ketergantungan keuangan Kabupaten Bang-

kalan dominan turun. Penyebab naiknya rasio 

ketergantungan Kabupaten Bangkalan    pada 

tahun 2006 dikarenakan makin tingginya nilai 

absolut dari total pendapatan untuk membiayai 

belanja daerah dan juga karena kontribusi PAD    

kecil terhadap total pendapatan yang hanya 

mencapai 5,33% dan sisanya oleh pendapatan 

lain-lain yang sah. Penurunan rasio ketergan-

tungan pada tahun selanjutnya    yaitu tahun 

2007 sampai tahun 2009 bukan karena nilai 

PAD yang berkontribusi lebih tinggi nilainya 

dari tahun 2006 namun karena ada peningkatan 

kontribusi pendapatan lain-lain yang sah terha-

dap total pendapatan daerah. Sehingga dengan 

demikian rasio ketergantungan masih sangat 

tinggi terhadap pemerintah pusat.  

Kabupaten Sampang yang pada tahun 2005 

rasio ketergantungannya sebesar 89,93% dan    

mengalami kenaikan sebesar 5,69% menjadi 

95,52% pada tahun 2006. Pada tahun 2007 

sampai tahun 2009 mengalami perbaikan kener-

ja karena terjadi penurunan rasio ketergan-

tungan masing-masing 1,26% menjadi 94,26%, 

6,61% menjadi 87,65%, dan 2,98% menjadi 

88,89% pada tahun 2009, dengan begitu rasio 

ketergantungan keuangan Kabupaten Sampang 

dominan turun. Kontribusi PAD terhadap Total 

pendapatan Daerah yang rendah yang hanya 

4,48%, juga nilai absolut total Pedapatan dae-

rah yang mengalami pertumbuhan 41,14% 

menjadi Penyebab atas    naiknya rasio 

ketergantungan daerah Kabupaten Sampang 

pada tahun 2006. Penurunan pada tahun 2007 

sampai tahun 2009 secara terus menerus 

dikarenakan ada kenaikan kontribusi PAD 

terhadap Total pendapatan di banding tahun 

dasarnya (tahun 2005) masing-masing 5,12%, 

4,75%, 5,47% dan juga tingkat pertumbuhan 

total pendapatan daerah untuk membiayai 

belanja daerah berkisar antara 12%-22%, yang 

jauh lebih tinggi dibanding dengan    tingkat 

pertumbuhan pada tahun 2006. 

Kabupaten pamekasan pada tahun 2005 

rasio ketergantungan keuangan daerah menca-

pai angka 92,75% dan mengalami kenaikan 

sebesar 0,2% menjadi 92,95% pada tahun 2006. 

Penurunan sebesar 5,56% terjadi pada tahun 

2007, namun mengalami kenaikan kembali pa-

da tahun 2008-2009 masing-masing sebesar 

1,12% menjadi 88,51%, 0,38% menjadi 

88,89%, dengan begitu rasio ketergantungan 

keuangan daerah Kabupaten Pamekasan 

dominan naik. Tingkat pertumbuhan    penda-

patan yang mencapai 50% lebih di tahun 2006 

dan juga PAD yang hanya 7,05%    kontri-

businya menyebabkan tingginya rasio ketergan-

tungan pada tahun 2006 mengalami kanaikan 

meskipun tahun sebelumya nilainya juga tinggi. 

Namun dengan tingkat pendapatan berhasil 

ditekan yang hanya 16,72%    menyebabkan 

terjadinya penurunan terhadap rasio ketergan-

tungan daerah. Kenaikan pada tahun 2008 dan 

2009 dipengaruhi oleh kontribusi PAD yang 

mengalami penurunan dari tahun sebelumya 

yaitu tahun 2007 dan kenaikan rasio 

ketergantungan meski kecil mengidentifikasi-

kan kinerja yang tidak baik.  

Rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep 
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mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebesar 

4,00% menjadi 93,54% dan mengalami penu-
runan pada tahun 2007 dan 2009 sedangkan 

pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 

0,46%, dengan begitu rasio ketergantungan 

keuangan daerah Kabupaten Sumenep naik 

turun. Sama dengan Kabupaten yang lain, 

kenaikan pada tahun 2006 disebabkan tingkat 

pertumbuhan total pendapatan daerah yang 

tinggi yaitu 18,11%. Penurunan pada tahun 

2007 dan 2009, indikasi penyebabnya, kontri-
busi tingkat pertumbuhan total pendapatan    

dan juga adanya kontribsi pendatan lain-lain 

yang sah terhadap PAD yang berperan melihat 

tingkat pertumbuhan PAD berkisar di 5,94% 

dan 5,44%. Kenaikan pada tahun 2008 dikare-
nakan tingkat pertumbuhan mengalami penu-
runan 4,56% dibanding tahun 2007 yang men-
capai 13,19%.  

Rata-rata rasio ketergantungan keuangan 

Kabupaten Bangkalan yaitu 89,46% sehingga 

masuk dalam kategori tinggi, rata-rata rasio 

ketergantungan keuangan Kabupaten Sampang 

yaitu 90,39% sehingga masuk dalam kategori 

tinggi, rata-rata rasio ketergantungan keuangan 

Kabupaten Pamekasan yaitu 90,10% sehingga 

masuk dalam kategori tinggi, dan rata-rata rasio 

ketergantungan keuangan Kabupaten Sumenep 

yaitu 90,72% sehingga masuk dalam kategori 

tinggi juga. Adapun nilai tertinggi rasio keter-
gantungan keuangan daerah terjadi    di Kabu-
paten Sampang sebesar 95,52% pada tahun 

2006 dan terendah pada tahun 2009 di Kabu-
paten Sampang juga sebesar 84,67%. Maka 

dengan demikian rasio ketergantungan keua-
ngan Kabupaten di Pulau Madura rata-rata 

secara keseluruhan    tinggi. 

Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian Daerah menjadi hal yang sangat 

penting sejak memasuki babak baru tentang 

otonomi daerah yang di upayakan daerah me-

nambahkan pundi-pundi pendapatan daerahnya. 

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten 

Bangkalan pada tahun 2005 sebesar 7,09% 

mengalami penurunan sebesar 1,39% menjadi 

5,70%. Pada tahun 2006 kembali terjadi penu-

runan kembali pada tahun 2007 sebesar 0,40% 

menjadi 5,30%. Pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan 0,07% menjadi 5,37% dan mengalami 

menaikan lagi sebesar 0,17% pada tahun 2009 

menjadi 5,54%, dengan begitu rasio keman-

dirian keuangan daerah Kabupaten Bangkalan 

dominan turun-naik. Penyebab turunnya Rasio 

kemandirian keuangan Kabupaten Bangkalan 

dikarenakan pertumbuhan PAD yang rata-rata 

10,60% dan juga meningkatnya transfer daerah 

yang pertumbuhannya rata-rata mencapai 

18,88%. Selisihnya pertumbuhan mencapai 

8,28% ini menjadi sumber terhadap turunnya 

rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bang-

kalan, dan ini juga memperlihatkan pertumbu-

han PAD yang masih jauh kontiribusinya 

terhadap pendapatan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 4. Perkembangan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah Kabupaten    di 

MaduraTahun 2005-2009  

Kabupaten Sampang yang pada tahun 2005 

rasio kemandirian keuangannya sebesar 5,12% 

dan    mengalami penurunan sebesar 0,43% 

menjadi 4,69% pada tahun 2006. Kenaikan 

sebesar 0,74% terjadi pada tahun 2007 menjadi 

5,43%. Kembali terulang penuruan dan kenai-

kan masing-masing 0,01%, 0,06% pada tahun 

2008 menjadi 5,42% dan tahun 2009 menjadi 

6,46%, dengan begitu rasio kemandirian 

keuangan daerah Kabupaten Sampang dominan 

naik turun. Pertumbuhan PAD yang rata-rata 

27,35%, juga transfer yang pertumbuhannya 

rata-rata mencapai 20,91% menjadi penyebab 

atas naik turunnya rasio kemandirian keuangan 

daerah Kabupaten Sampang. Selisih 7,56% ini 

sangat berperan terhadap naiknya rasio keman-

dirian keuangan pada tahun 2009 di banding 

dengan tahun dasar yang mencapai 5,15%. 

Kabupaten Pamekasan pada tahun 2005 

rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 

angka 7,45% dan mengalami kenaikan sebesar 

0,14% menjadi 7,59% pada tahun 2006. Penu-

runan sebesar 0,86% terjadi pada tahun 2007, 
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namun mengalami peningkatan kembali pada 

tahun 2008-2009, dengan begitu rasio keman-

dirian keuangan daerah Kabupaten Pamekasan 

dominan naik. Pertumbuhan PAD yang rata-

rata 17,77%, juga transfer yang pertumbu-

hannya rata-rata mencapai 19,19% menjadi pe-

nyebab atas naik turunnya rasio kemandirian 

keuangan daerah Kabupaten Pamekasan. Seli-

sih 1,42% pertumbuhan rata-rata PAD-nya 

terhadap transfer daerah menjadi penyebab 

rasio kemandirian keuangan daerah lebih 

rendah dibanding tahun dasarnya. 

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten 

Sumenep mengalami penurunan masing-masing 

dari tahun 2006-2009 yaitu 0,30%, 0,29%, 

0,27% dan 0,18%. Besarnya nilai penurunan 

tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan terendah 

terjadi pada tahun 2009. Dengan begitu rasio 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten 

sumenep turun. Penyebab terjadinya turunnya 

rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sume-

nep yang terus menerus dikarenakan pertum-

buhan rata-rata PAD-nya sangat kecil yaitu 

7,83% dan mempunyai selisih yang mencapi 

4,31% dibanding dengan pertumbuhan transfer 

daerah yang mencapai 12,14%. Penurunan rasio 

kemandiria ini menunjukka semakin lemahnya 

kontribusi PAD-nya. 

Rata-rata rasio kemandirian keuangan 

Kabupaten Bangkalan yaitu 5,80% sehingga 

masuk dalam kategori rendah sekali, rata-rata 

rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sam-

pang yaitu 5,43% sehingga masuk dalam 

kategori rendah sekalai, rata-rata rasio keman-

dirian keuangan Kabupaten Pamekasan yaitu 

7,10% sehingga masuk dalam kategori rendah 

sekali, dan rata-rata rasio kemandirian keua-

ngan Kabupaten Sumenep yaitu 6,59% 

sehingga masuk dalam kategori rendah sekali 

juga. Adapun nilai tertinggi rasio kemandirian 

keuangan daerah terjadi    di Kabupaten Pame-

kasan sebesar 7,59% pada tahun 2006 dan 

terendah pada tahun 2006 di Kabupaten Sam-

pang sebesar 4,69%. Maka dengan demikian 

rasio kemandirian keuangan Kabupaten di 

Pulau Madura rata-rata secara keseluruhan 

rendah sekali. 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. 

Pertama, Kabupaten Bangkalan derajat desen-

tralisasi fiskal daerah berkisar antara 4,6%-

6,37% menunjukkan derajat desentralisasi fis-

kalnya rendah sekali. Rasio ketergantungan 

keuangan daerah berkisar antara 86,59%-

93,51% menunjukkan rasio ketergantungan ke-

uangan daerah dominan tinggi. Rasio keman-

dirian keuangan daerah berkisar antara 5,30%-

7,09% menunjukkan rasio kemadirian keua-

ngan daerah rendah sekali.  

Kedua, Kabupaten Sampang derajat desen-

tralisasi fiskal daerah berkisar antara 4,48%-

5,47% menunjukkan derajat desentralisasi fis-

kalnya rendah sekali. Rasio ketergantungan 

keuangan daerah berkisar antara 84,67%-

95,52% menunjukkan rasio ketergantungan ke-

uangan daerah dominan tinggi. Rasio 

kemandirian keuangan daerah berkisar antara 

4,69%-6,46% menunjukkan rasio kemadirian 

keuangan daerah rendah sekali.  

Ketiga, Kabupaten Pamekasan derajat de-

sentralisasi fiskal daerah berkisar antara 5,88%-

6,91% menunjukkan derajat desentralisasi 

fiskalnya rendah sekali. Rasio ketergantungan 

keuangan daerah berkisar berkisar antara 

87,39%-92,95% menunjukkan rasio ketergan-

tungan keuangan daerah dominan tinggi. Rasio 

kemandirian keuangan daerah berkisar antara 

6,73%-7,59% menunjukkan rasio kemadirian 

keuangan daerah rendah sekali.  

Keempat, Kabupaten Sumenep derajat desen-

tralisasi fiskal daerah berkisar antara 5,448%-

6,41% menunjukkan derajat desentralisasi fis-

kalnya rendah sekali. Rasio ketergantungan 

keuangan daerah berkisar berkisar antara 

88,95%-93,54% menunjukkan rasio ketergan-

tungan keuangan daerah tinggi. Rasio keman-

dirian keuangan daerah berkisar antara 6,11%-

7,15% menunjukkan rasio kemadirian keua-

ngan daerah rendah sekali.  

Dari hasil analisis merekomendasikan 

pertama, bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur 

agar memperhatikan kemampuan ekonomi dae-

rah masing-masing dalam pengambilan kebija-

kan. Terutama wacana madura menuju provinsi 

agar tidak disetujui. Kedua, bagi Pemerintah 

Daerah di Pulau Madura (Kab. Bangkalan, Kab. 

Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep) 

agar menaikkan derajat desentralisasi fiskal 

daerah, menurukan rasio ketergantungan keua-

ngan daerah, dan menaikkan rasio kemandirian 

keuangan daerah dengan mengintensifkan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
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meningkatkan peran BUMD, mengoptimalkan 

ekstensifikasi wajib pajak dan obyek retribusi 

daerah. Selain itu juga pengembangan kawasan 

industri dan wisata yang nantinya akan me-

ningkatkan PAD. Ketiga, bagi akademisi agar 

terus mengkaji terkait dengan otonomi daerah 

desentralisi fiskal khususnya dalam pengukuran 

kinerja daerah. Untuk mengukur derajat desen-

tralisasi fiskal daerah bisa menggunakan pra-

meter yang dari Wulanndari dan untuk mengu-

kur rasio kemandirian keuangan daerah bisa 

dengan menggunakan yang disampaikan oleh 

Halim. Adapun pengukuran rasio ketergantu-

ngan keuangan daerah bisa menggunakan 

pengukuran dalam peenelitian ini. 
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