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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar  berdasarkan rasio pendapatan daerah APBD tahun 
2009-2011. Masalah yang dibahas adalah “Bagaimana tingkat kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar berdasarkan rasio pendapatan daerah APBD tahun 2009-2011. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2009-2011. Sumber 
data diperoleh langsung dari Kantor DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Metode analisis 
data yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan 
efisiensi PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 

Hasil analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar secara 
keseluruha sudah baik karena dari 5 rasio hanya rasio kemandirian dan rasio ektivitas 
yang kurang baik. Rasio kemandirian yang diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar 
masih rendah karena ketergantungan bantuan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio 
efektifitas adanya peningkatan efektifitas kinerja. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja 
Kabupaten Karanganyar sudah efisien dalam memungut PAD. Rasio aktivitas 
menujukkan bahwa prioritas pengalokasian dananya lebih ditekankan pada belanja 
operaional daripada belanja modal. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang 
positif berarti pemerintah daerah mampu mempertahankan pertumbuhannya dari periode 
ke periode berikutnya. 

 
Kata kunci : kinerja, rasio keuangan APBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PENDAHULUAN 

Pelaksanaan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 
diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 25 Tahun 1999 yang kemudian 
diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan 
perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, 
khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi 
daerah. Mardiasmo (2002) dalam Setiaji (2007) mengatakan bahwa sebelum era 
otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah sendiri ternyata dari tahun ke 
tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang 
lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan 
implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan 
mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar 
daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, 
Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber – sumber 
keuangan khususnya untuk nmemenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan 
pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sesuai dengan adanya otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan 
wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan 
pengaturan kegiatan maka peranan data keuangan daerah harus dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan yang berupa laporan 
APBD memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasinya 
yang mana merupakan informasi penting terutama dalam menilai kinerja 
keuangan pemerintah serta untuk membantu membuat kebijakan dan pengelolaan 
keuangan daerah selanjutnya. 

Sejalan dengan perubahan UU otonomi daerah tersebut, tentunya membawa 
konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal kepada pemerintah 
daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan 
sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat 
dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, 
pembangunan, maupun pembiayaannya. 

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah 
tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Sesuai dengan 
UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-
sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana 
Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan 
Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari 
pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan 
daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi 



Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Akan tetapi, dapat 
dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama 
suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi 
daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. 

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, 
salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah 
daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang 
dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada 
tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu alat untuk 
menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan 
analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. 

Pengukuran kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah dan pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 tentang 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam menentukan 
ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat 
dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. 
Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk 
menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan 
pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam 
membelanjakan pendapaatn daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber 
pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan  
perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama 
periode tertentu. Oleh karena itu, kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam 
menggali sumber -sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 
oleh Wijaya (2012), yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta 
dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah APBD 
Tahun 2009 - 2010 yang hasilnya bahwa kemandirian Pemerintah Kota Surakarta 
masih rendah sekali karena  tingkat ketergantungan pada pihak eksternal masih 
tinggi yang berupa DAU/DAK, Dana Penyesuaian. Sedangkan kemandirian 
Pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong rendah karena campur tangan 
Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan dianggap sedikit mampu 
melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rasio Pendapatan Daerah APBD 
Tahun 2009 - 2011”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah “Bagaimana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar berdasarkan rasio pendapatan daerah  APBD tahun 2009 -   2011?”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar berdasarkan rasio pendapatan daerah APBD tahun 2009 
– 2011. 



 

TINJAUAN PUSTAKA 
1. Otonomi Daerah 

Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud 
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut 
UU No.12 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah adalah untuk memacu 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, menegakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta 
peningkatan potensi daerah secara optimal dan terpadu, secara nyata dan 
bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 
mengurangi beban pemerintah pusat dalam campur tangan di daerah yang 
akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 

2. Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur (Pemendagri No.13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 37). Tujuan 
dari kinerja (Wikipedia Indonesia, 2008) dalam Ekawarna (2009) yaitu 
meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam 
kelompok; merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan 
meningkatkan hasil kerja melalui prestasi pribadi; dan memberikan 
kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya tentang pekerjaan, 
sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf. 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat (6) yang 
dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga kinerja keuangan daerah adalah 
tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang 
meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem  
keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama satu periode anggaran (Sucipto, 2005:36). 

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2), sumber pendapatan 
daerah terdiri dari : Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-
lain Pendapatan. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1), sumber-
sumber PAD terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. 
Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 pasal 10 dan UU No.12 Tahun 2008 
pasal 159, dana perimbangan terdiri atas : Dana Bagi Hasil Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain-lain Pendapatan. 
Belanja menurut UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 terdiri dari belanja rutin dan 
belanja pembangunan. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 



Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No.58 Tahun 2005 tentang 
pengelolaan keuangan daerah, prinsip penyusunan APBD antara lain : 
a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelengaraan pemerintahan 

daerah; 
b. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; 
c. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang APBD; 

d. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat; 
e. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 
f. Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 
Di dalam pelaksanaannya, APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu 

(Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 16): fungsi otorisasi, fungsi 
perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi 
stabilisasi. 

4. Analisis Rasio Keuangan pada APBD 
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, 

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD  
perlu dilaksanakan (Halim, 2008:232). Hasil analisis rasio tersebut dapat 
digunakan untuk (Halim, 2008:230) : 
a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah; 
b. Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan 

daerah; 
c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya; 
d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah; 
e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 
Macam-macam Rasio Keuangan 
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber 
dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat 
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 
pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah. Semakin tinggi rasio 
kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar 
pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. 
Rasio Kemandirian  
=  x 100% 



Paul Harsey dan Kennerth Blancard memperkenalkan “hubungan 
situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2002:168-169) : 
1) Pola Hubungan Instruktif 

Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan 
daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat bergantung 
pada pemerintah pusat yang berarti daerah tersebut tidak mampu 
melaksanakan otonomi daerah. 

2) Pola Hubungan Konsultif 
Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan 
daerah tersebut rendah, namun  campur tangan pemerintah pusat 
berkurang yang berarti daerah tersebut dianggap sedikit mampu 
melaksanakan otonomi daerah.  

3) Pola Hubungan Partisipatif 
Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan 
daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan 
mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 

4) Pola Hubungan Delegatif 
Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan 
keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah 
pusat sudah tidak ada karena daerah tersebut telah benar-benar mampu 
mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. 

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD 
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah. 
Rasio Efektifitas =   x 100% 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandinagn antara 
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 
realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka 
semakin baik kinerja pemerintah daerah. 
Rasio Efisiensi =   x 100% 

c. Rasio Aktivitas 
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda/pemkot memprioritaskan 
alokasi dananya pada belanja rutin adn belanja pembangunan secara 
optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja 
rutin berarti persentase belanja investasi/pembangunan yang digunakan 
menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung 
semakin kecil. 
1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD 

 =  x 100% 

2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD  
=  x 100% 



 
Karena adanya reformasi  terhadap pengelolaan keuangan daerah 

yang baru, maka rumus rasio aktivitas disesuaikan dengan perubahan 
terhadap pos-pos dalam laporan keuangan daerah, sehingga rumus rasio 
aktivitas menjadi: 
1) Rasio Belanja Operasional =  

2) Rasio Belanja Modal =  

d. Rasio Pertumbuhan 
Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 
daerah/pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan 
keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya 
dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen 
penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja 
pembangunan). 
Rasio pertumbuhan : 
Rasio Pertumbuhan PAD  
=     x 100% 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan  
=   x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin  
=   x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 
 =   x 100% 

Karena adanya reformasi  terhadap pengelolaan keuangan daerah 
yang baru, maka rumus rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio 
pertumbuhan belanja pembangunan disesuaikan dengan perubahan 
terhadap pos-pos dalam laporan keuangan daerah, sehingga rumusnya 
menjadi: 
Rasio pertumbuhan Belanja Operasional 
 =    x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 
 =   x 100% 

Keterangan: 
Xn = tahun yang dihitung 
Xn-1 = tahun sebelumnya  
 
 

 
 
 



METODE PENELITAN 
Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek, 
atau peristiwa. Dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang kinerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan analisis Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan 
data yang telah diolah berupa data laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 
(APBD) Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2009-2011. Sumber data dari 
penelitian ini diperoleh langsung dari bagian keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari 
dokumen-dokumen resmi negara yang dalam hal ini adalah Pemda Kabupaten 
Karanganyar.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) untuk menilai kinerja bagian 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Tolok ukur kinerja bagian 
keuangan dikatakan baik apabila minimal 3 rasio dari beberapa rasio keuangan 
memenuhi standar rasio yang ditetapkan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan 
beberapa rasio keuangan yaitu: 
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian  
= x 100% 

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD 
Rasio Efektifitas =  x 100% 

Rasio Efisiensi =  x 100% 

3. Rasio Aktivitas 
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD 
=  x 100% 

Rasio Belanja pembantuan terhadap APBD  
=  x 100% 

Karena adanya reformasi  terhadap pengelolaan keuangan daerah yang 
baru, maka rumus rasio aktivitas disesuaikan dengan perubahan terhadap pos-
pos dalam laporan keuangan daerah, sehingga rumus rasio aktivitas menjadi: 
Rasio Belanja Operasional =  

Rasio Belanja Modal =   

4. Rasio Pertumbuhan 
Rasio Pertumbuhan PAD  
=     x 100% 



Rasio Pertumbuhan Pendapatan  
=   x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin  
=  x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 
 =    x 100% 

Karena adanya reformasi  terhadap pengelolaan keuangan daerah yang 
baru, maka rumus rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio pertumbuhan 
belanja pembangunan disesuaikan dengan perubahan terhadap pos-pos dalam 
laporan keuangan daerah, sehingga rumusnya menjadi: 
Rasio pertumbuhan Belanja Operasional 
 =   x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 
 =  x 100% 

Keterangan: 
Xn = tahun yang dihitung 
Xn-1 = tahun sebelumnya  

 

HASIL PENELITIAN 
 

1. Rasio Kemandirian = x 100% 

 
Rasio kemandirian Kabupaten Karanganyar tahun 2009-2011 

Tahun Total Pendapatan 
Asli Dearah 

Total Sumber 
Pendapatan Eksternal 

Rasio 
Kemandirian 

2009 66.971.682.994 703.393.944.035 9,52% 
2010 79.510.216.512 795.043.700.081 10,00% 
2011 104.080.774.286 966.517.197.881 10,77% 

Sumber: APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2011 
 

Dari tabel IV.3 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Karanganyar cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 
kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 9,52% dan 
mengalami kenaikan sebesar 0,48% pada tahun 2010 dengan kemandirian 
keuangan daerah 10,00%. Pada tahun 2011 dengan kemandirian keuangan 
daerah sebesar 10,77% juga mengalami kenaikan sebesar 0,77% dari tahun 
sebelumnya. Maka dapat diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten 



Karanganyar tahun 2009-2011 berada pada tingkat kemandirian 0% - 25%. 
Rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
memiliki pola hubungan instruktif yang berarti bahwa kemandirian keuangan 
daerah Kabupaten Karanganyar tergolong rendah sekali, karena tingkat 
ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat 
dan provinsi) masih tinggi. Berarti pemerintah daerah dalam membiayai 
pelaksanaan dan pembangunan masih tergantung pada penerimaan pemerintah 
pusat terutama berupa dana alokasi umum (DAU). 

Untuk itu perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi 
daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif 
lainnya dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal.  

 
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD 

Rasio Efektifitas =   x 100% 

Rasio Efisiensi =  x 100% 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 
2010, biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD atau sekarang bisa 
disebut dengan istilah insentif pemungutan sebesar 5% dari pajak daerah dan 
retribusi daerah. 

 
Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2009-2011 

 
 

 
 
 
 
Berdasarkan rasio efektifitas diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karanganyar sudah dapat merealisasikan PAD yang 
direncanakannya, sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat dikatakan sangat 
efektif karena rasio yang dicapai lebih dari 100%. Kemampuan daerah dalam 
menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 
minimal sebesar satu (1) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas 
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 

Untuk rasio efisiensi pada tahun 2009 sebesar 2,49% dan mengalami 
penurunan sebesar 2,31% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 mengalami 
kenaikan sebesar 2,57%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar sudah efisien yang dibuktikan dengan hasil 
rasio efisiensi kurang dari 100%. Kinerja pemerintah daerah melakukan 
pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasii yang dicapai 
kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. 

 

Tahun Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi 
2009 100,55% 2,49% 
2010 101,37% 2,31% 
2011 117,94% 2,57% 



3. Rasio Aktivitas 
Rasio Belanja Operasional =  

Rasio Belanja Modal =  

 
Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-
2011 

Keterangan 2009 2010 2011 
Belanja Operasional 722.849.222.570 770.859.496.416 891.549.534.553
Belanja Modal 61.255.818.922 105.157.367.607 86.229.118.619 
Total Belanja 784.268.341.492 876.226.764.023 978.180.653.172
Rasio Belanja 
Operasional 92,17% 87,97% 91,14% 

Rasio Belanja Modal 7,81% 12,00% 8,82% 
Sumber: APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2011 

Dari hasil perhitungan diatas rasio belanja operasional mengalami 
kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009 rasio belanja operasional sebesar 
92,17% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 4,2% dengan 
persentase 87,97% sedangkan pada tahun 2011 rasio belanja operasional 
mengalami kenaikan sebesar 3,17% dengan persentase 91,14% dari tahun 
sebelumnya. Untuk rasio belanja modal juga mengalami kenaikan dan 
penurunan. Pada tahun 2009 rasio belanja modal sebesar 7,81% dan 
mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 4,19% dengan persentase 
12,00% tetapi pada tahun 2011 rasio belanja modal mengalami penurunan 
sebesar 3,18% dengan persentase 8,82% dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa hasil rasio belanja 
operasional lebih besar dari rasio belanja modal. Hal itu berarti rasio aktivitas 
Pemerintah Daerah masih rendah karena dalam mengalokasikan dananya lebih 
memprioritaskan pada belanja operasional daripada belanja modal, maka 
persentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana 
ekonomi masyarakat cenderung masih kecil. 

4. Rasio Pertumbuhan 
Rasio Pertumbuhan PAD  
=   x 100% 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan  
=   x 100% 

Rasio pertumbuhan Belanja Operasional 
 =   x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 
 =   x 100% 



Xn = tahun yang dihitung 
Xn-1 = tahun sebelumnya  
 
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-
2011 

 
 

 
 

 

 

Dari perhitungan tabel IV.6 diatas dapat diketahui  bahwa rasio pertumbuhan 
mengalami kenaikan. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2009 sebesar 3,88% 
kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 14,84% dengan rasio 
pertumbuhan PAD 18,72%. Pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 
12,18% dengan rasio pertumbuhan PAD 30,90%. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD 
tersebut juga menunjukkan hasil yang positif, hal itu ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan PAD. Peningkatan PAD tersebut membuktikan bahwa kinerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam memperoleh PAD sudah berjalan 
dengan baik.  

Rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2009 sebesar (0,13%) juga mengalami 
kenaikan pada tahun 2010 sebesar 13,39% dengan rasio pertumbuhan 
pendapatan 13,52%.  Pada tahun 2011  pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar 
5,81% dengan rasio pertumbuhan pendapatan 19,33%. Rata-rata rasio 
pertumbuhan pendapatan tersebut juga  menunjukkan hasil positif, hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain 
PAD yang sah. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar dalam mencapai target pendapatan daerah yang diinginkan 
berjalan dengan baik. 

Begitu juga rasio pertumbuhan belanja operasional tahun 2009 sebesar 16,63% 
mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 9,99% dengan rasio 
pertumbuhan belanja operasional 6,64%. Tetapi pada tahun 2011 rasio pertumbuhan 
belanja operasional mengalami kenaikan sebesar 9,02% dengan rasio pertumbuhan 
belanja operasional 15,66%. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasional 
tersebut menunjukkan hasil positif, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan 
kebutuhan dana untuk pegawai dari tahun sebelumnya. Untuk rasio pertumbuhan 
belanja modal tahun 2009 sebesar (59,13%) mengalami kenaikan pada tahun 2010 
sebesar 12,54% dengan rasio pertumbuhan belanja modal 71,67%. Akan tetapi, 
pada tahun 2011 belanja modal mengalami penurunan sebesar 53,68% dengan rasio 
pertumbuhan belanja modal (17,99%) dan menunjukkan hasil negatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal belanja daerah lebih 
memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja operasional daripada belanja modal. 

 
 

Keterangan 2009 2010 2011 
Rasio Pertumbuhan PAD 3,88% 18,72% 30,90% 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan (0,13%) 13,52% 19,33% 

Rasio Pertumbuhan Belanja 
Operasional 16,63% 6,64% 15,66% 

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (59,13%) 71,67% (17,99%) 



PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2009-2011 dapat disimpulkan bahwa 
kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2009-2011 sudah 
baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasio kemandirian masih rendah dan 
tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio 
efektifitas adanya peningkatan efektifitas kinerja, rasio efisiensi menunjukkan 
kinerja Kabupaten Karanganyar sudah efisien dalam memungut PAD, rasio 
aktivitas menujukkan bahwa prioritas pengalokasian dananya lebih ditekankan 
pada belanja operaional daripada belanja modal, rasio pertumbuhan 
menunjukkan pertumbuhan yang positif berarti pemerintah daerah mampu 
mempertahankan pertumbuhannya dari periode ke periode berikutnya. 

2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penelitian ini tidak menganalisis 
keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis 
yang lengkap, hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar, kinerja dalam penelitian ini hanya difokuskan pada rasio 
keuangan saja 

3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, penulis 

mencoba mengajukan saran yaitu bagi peneliti selanjutnya hendaknya 
menambah rasio yang digunakan, obyek penelitian, tahun yang digunakan dan 
menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga dapat memperoleh hasil yang 
lengkap. 
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