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ABSTRACT 

Purpose of the research is to know performance of local government of 

Boyolali Regency viewed from financial aspect of 2009-2011 budgeting year. And 

to ensure comparison level of Local Budget implementation for 2009-2011 

budgeting year based on financial ratio. It is expected that local government can 

use the research as an access in evaluating of financial performance and as a 

benchmark in implementation of task activities of local government. 

The research uses descriptive-comparative method and several financial 

ratios such as independency ratio, effectiveness and efficiency ratios, activity 

ratio, and growth ratio. While, data of the research is financial data of local 

budget realization of Boyolali Regency. 

Based on results of the research it is known that independency ratio was low 

and overall average was still between 0% - 25% indicating very low level of 

capability. The average effectiveness ratio of 106.80% indicates a very effective 

level of effectiveness. Furthermore, efficiency ratio shows efficiency level of less 

than 100% with the average of 1.90% and it is a very efficient level. Activity ratio 

indicates a low level so that fund allocated for local development sector is not 

optimal yet. Growth ratio showed a positive growth although growth ratio of local 

revenue was experiencing a reduction. In addition, implementation level of local 

budget of Boyolali Regency of 2009-2011 budgeting year had highest level in 

2011 and lowest level in 2009.  

 

Key words: Local government, financial performance of local government, 

financial ratio of local government. 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Dalam memasuki era baru ini pengelolaan pemerintah daerah, baik 

ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang sejalan dengan 

dikeluarkannya UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2004 yang mengatur tentang 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan ini bukan hanya keinginan 

untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas 

sumber daya keuangan. 

Sedangkan dalam UU No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang akan dicapai. Pada dasarnya 

anggaran kinerja merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang 

dapat memadukan perencanaan dengan dana yang tersedia serta hasil yang 

dicapai. Selain itu kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi serta 

efektivitas pelayanan publik, yang berorientasi pada kepentingan publik 

(publick oriented). 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas pembangunan. Harus berupaya terus menerus menggali serta 

meningkatkan sumber keuangan sendiri untuk meningkatkan kemandirian 

daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran 

atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara 

berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi.  

Pemerintah daerah yang dituntut serta diserai tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 

pemerintah daerah sudah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau 

tidak. Dengan menggunakan suatu alat untuk menganalisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 

anggaran dan belanja daerah yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. 



Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI DILIHAT DARI RASIO PENDAPATAN 

PADA APBD”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam mengelola keuangan daerahnya 

dan untuk memastikan tingkat perbandingan pelaksanaan APBD menurut 

analisis rasio keuangan di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2009-2011. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengukuran kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang 

digunakan untuk mencatat serta menilai pencapaian dalam pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Selain itu menurut 

Mardiasmo (2002:121) merupakan system yang dapat di gunakan 

manajemen public dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat 

ukur finansial serta nonfinansial. 

Elemen pokok pengukuran kinerja (Mahsun, 2006:26-27) antara lain: 

a. Menentukan tujuan,sasaran, dan strategi. 

b. Merumuskan indicator dan ukuran kinerja. 

c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

d. Evaluasi kinerja. 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

ditetapkan. Sedangan manfaat indikator kinerja (Indra Bastian, 2006:269) 

antara lain: 

a. Kejelasan tujuan organisasi. 

b. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas. 

c. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas. 

d. Tersedianya fasilitas setting of target untuk penelitian organisasi serta 

individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi 

kepada pemilik saham. 



2. Tinjauan keuangan daerah 

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan 

dengan hak serta kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

a. Pengelolaan penerimaan daerah 

Merupakan uang yang masuk kedalam kas daerah. Dengan perincian 

sebagai berikut: 

1) Pendapatan daerah yang bersumber dari: 

a) Pendapatan asli daerah 

b) Dana perimbangan 

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

2) Penerimaan pembiayaan yang meliputi: 

a) SiLPA 

b) Pencairan dana cadangan 

c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d) Penerimaan pinjaman daerah 

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

f) Penerimaan piutang daerah 

b. Pengelolaan pengeluaran daerah 

Merupakan kewajiban daerah dalam suatu tahun anggaran serta tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang terdiri dari: 

1) Belanja langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, serta belanja modal. 

2) Belanja tidak langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja 

bunga, belanja subsidi, biaya hibah, bantuan sosial, belanja bagi 

hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

3. APBD 

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah 



daerah dan DPRD serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Menurut 

Deddi Nordiawan (2006:50-51) jenis-jenis anggaran dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Anggaran operasioanal dan anggaran modal 

b. Anggaran tentatif dan anggaran enacted 

c. Anggaran dana umum dan dana khusus 

d. Anggaran tetap dan  anggaran fleksibel 

e. Anggaran eksekutif dan anggaran legeslatif  

4. Akuntabilitas 

Merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa 

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

harus benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada 

PDRD dan masyarakat. Ada 2 jenis akuntabilitas (Mardiasmo,2002:21) 

antara lain: 

a. Akuntabilitas vertikal yaitu merupakan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otorisasi yang lebih tinggi. 

b. Akuntabilitas horizontal yaitu merupakan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. 

5. Analisis rasio keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat ukur kinerja 

yang meupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan 

organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban 

publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. 

Manfaat analisis rasio keuangan (Halim, 2002:126) antara lain: 

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah. 

b. Menilai efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan daerahnya. 

c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerah. 



d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah. 

e. Mengetahui pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan 

dan pengeluaran yang dilaksanakan selama periode tertentu. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian 

teori-teori yang melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diskriptif kuantitatif 

yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, 

membandingkan, menganalisis, serta interpretasi data yang akhirnya pada 

kesimpulan didasarkan pada penelitian data. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen 

serta pembukuan pada pemerintah kabupaten Boyolali. 

b. Observasi 

Dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada badan 

pengelolaan daerah kabupaten Boyolali untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan. 

c. Wawancara 

Melakukan tinjauan langsung terhadap objek penelitian dengan cara 

wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait sehubungan 

dengan penelitian.  

 

 

 



3. Metode Analisis Data 

a. Rasio Kemandirian  

    Pendapatan asli daerah 

Rasio kemandirian =  

        Bantuan pemerintah pusat & pinjaman 

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Rasio efektivitas dan Rasio Efisiensi 

      Realisasi penerimaan PAD 

Rasio efektivitas =  

Target penerimaan PAD yang ditetapkan  

       berdasarkan potensi riil daerah  

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil. 

                         Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD 

Rasio efesiensi = 

Realisasi penerimaan PAD 

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. 

c. Rasio Aktivitas 

Total belanja pembangunan 

Rasio aktivitas =  

Total APBD 

Menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi 

dananya pada belanja pembangunan secara optimal. 

 

 



d. Rasio Pertumbuhan 

   Realisasi penerimaan PAD Xn-Xn-1 

Rasio pertumbuhan PAD =  

 Realisasi penerimaan PAD Xn-1 

Realisasi penerimaan ∑pendapatan 

Xn-Xn-1 

Rasio pertumbuhan ∑pendapatan = 

  Realisasi penerimaan ∑pendapatan 

Xn-1 

Realisasi belanja 

pembangunanXn-Xn-1 

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan = 

Realisasi belanja 

pembangunan Xn-1 

Keterangan: 

Xn   = tahun yang dihitung 

Xn-1  = tahun sebelumnya 

Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai 

dari periode satu keperiode berikutnya. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Rasio kemandirian 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian menunjukkan 

bahwa periode anggaran tahun 2009-2011 menunjukkan presentase rasio 

kemandirian yang berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun anggaran 

2009, dicapai rasio kemandirian sebesar 9,10%. Sedangkan pada tahun 

anggaran 2010 rasio kemandirian naik menjadi 10,36%. Dan pada tahun 

2011, rasio kemandirian turun menjadi 9,68%.  



Rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dalam 

memenuhi kebutuhan biaya untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan, serta pelayanan masyarakat masih rendah. Semua ini 

dikarenakan penerimaan PAD masih rendah dibandingkan dengan 

pendapatan dari pihak eksteren. Pemerintah daerah juga belum dapat 

mengoptimalkan sumber PAD sehingga masih bergantung pada bantuan 

pemerintah pusat. 

2. Rasio efektivitas dan efisiensi 

Hasil perhitungan rasio efektivitas menggambarkan rasio 

efektivitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas 

pada tahun 2009 adalah sebesar 102,55%. Pada tahun 2010 terjadi 

peningkatan rasio efektivitas sebesar 6,07%, yakni menjadi 108,62%. Dan 

pada tahun 2011 rasio efektivitas adalah sebesar 109,22%, serta 

mengalami peningkatan sebesar 0,60% pada tahun ini 

Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi ini menunjukkan rasio 

efisiensi yang menjadi menurun dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 

rasio efisiensi sebesar 3,25%, pada tahun 2010 sebesar 1,82%, dan pada 

tahun 2011 sebesar 1,63%. 

Rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah 

Kabupaten Boyolali menunjukkan tingkat yang efektif dan efisien. Dengan 

demikian kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sudah 

semakin baik dari satu periode keperiode berikutnya. Sehingga realisasi 

penerimaan PAD juga semakin mendekati jumlah target penerimaan PAD 

yang diharapkan. 

3. Rasio aktivitas 

Dalam rasio ini menyatakan bahwa rasio aktivitas yang semakin 

meningkat dari tiap periodenya. Rasio aktiviras pada tahun 2009 adalah 

sebesar 10,72%. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 0,25%, 

yakni menjadi 10,97%. Dan pada tahun 2011 rasio aktivitas adalah sebesar 

12,56% serta terjadi peningkatan sebesar 1,59% dari tahun sebelumnya. 



Rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Boyolali masih 

tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang 

dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja 

rutin sedangkan untuk belanja pembangunan masih relatif kecil. 

4. Rasio pertumbuhan 

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2010 

sebesar 23,54% dan menurun menjadi 11,85% pada tahun 2011. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD menurun dari tiap periode. 

Rasio pertumbuhan total pendapatan meningkat dari tiap periode. Pada 

tahun 2010 rasio pertumbuhan total pendapatan menunjukkan angka 

sebesar 9,77%. Dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 19,40%. 

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan yang juga mengalami 

peningkatan dari tiap periode. Rasio pertumbuhan belanja pembangunan 

pada tahun 2010 adalah sebesar 15,59%. Pada tahun 2011 mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 38,30%.  

Rasio pertumbuhan APBD pemerintah daerah Kabupaten Boyolali 

menunjukkan pertumbuhan yang positif karena cenderung semakin 

bertambah dari tahun ketahun meskipun pada pertumbuhan PAD 

mengalami penurunan. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten 

Boyolali sudah mampu meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari 

satu periode keperiode berikutnya. 

 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

a. Secara keseluruhan dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan pada 

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2009-

2011, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2009-2011 sudah cukup 

baik.  

b. Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan tingkat pelaksanaan 

APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2009-2011, maka dapat 



disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2011 memiliki peringkat 

tertinggi sedangkan pada tahun anggaran 2009 berada pada tingkat 

terendah. Karena rata-rata keseluruhan tiap periode mengalami 

peningkatan. 

2. Saran  

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Supaya dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah, Pemerintah 

Daerah harus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Usaha 

tersebut dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang berkaitan dengan 

ekstensifikasi pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan. 

b. Seharusnya Pemerintah Daerah lebih banyak mengalokasikan dana 

APBD untuk pembangunan yang masih relatif kecil dibandingkan 

dengan anggaran yang bersifat operasional. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian 

yang lebih panjang dan memperluas objek penelitiannya juga agar 

hasilnya dapat digeneralisasikan pada penelitian selanjutnya sehingga 

menperoleh hasil yang berbeda. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Astuti,Esther S dan Joko Tri Haryanto.2005. Analisis Dana Alokasi Umum dalam 

Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Propinsi. Majalah Manajemen 

Usahawan Indonesia.No.12/TH.XXXIV. 

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: 

Erlangga. 

Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. 

GaneC Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010 

Ekawarna, Shita Unjaswati,Iskandar Sam dan Sri Rahayu. 2009. Pengukuran 

Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 

Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol 1 No,1 



Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 

Pertama, Jakarta: Salemba Empat. 

__________. 2004. Bunga Rampe Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, 

Yogyakarta: AMP YKPN 

Hidayat, Paidi, Wahyu Aryo Pratomo dan D. Agus Harjito. 2007. Analisis Kinerja 

Keuangan Kabupaten/Kota pemekaran Disumatra Utara. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Vol 12 No. 3 

Indriantoro Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. 

BPFE Yogyakarta, Vol 2 juni. 

Mahsum,M.2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta:BPFE-UGM. 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: ANDI. 

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2004 Tentang Keuangan Negara.. 

________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

________________. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sumiyarti dan Akhmad F. Miami.2005.Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-

Daerah Terhadap Perekonomian Kota Depok.Jurnal Media 

Ekonomi.Vol.11 No.2 

Susetya, Didik. 2008. Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatra Selatan. Jurnal 

Ekonomi Pembangunan Vol 6 No.1 

Yuwono, Sony, et al. 2008. APBD dan Permasalahannya. Malang: Bayumedia 

Publishing. 

 

 

 

 

 




