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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan daerah 

Kabupaten Sukoharjo berdasarkan rasio pada APBD tahun 2009-2011. Masalah 
yang dibahas adalah bagaimana tingkat kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo 
jika dilihat dari rasio keuangan. 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan 
realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2009-2011. Sumber data 
diperoleh langsung dari Kantor DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis 
data yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, 
rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio derajat desentralisasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan 
tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang 
dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. 
Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan 
menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah. 

 

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Awal diterapkannya otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan 

adanya masa transisi perubahan sistem pemerintah, yang sebelumnya sistem 

pemerintah bersifat sentralistik diubah menjadi sistem pemerintah yang 

bersifat desentralistik. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan tersebut 

diimplementasikan dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada 

daerah untuk mengelola serta mengatur keuangan dan pembangunan di 

daerahnya masing-masing. Selain untuk memberi wewenang pembangunan 

yang lebih luas kepada daerah, tujuan utama ditetapkannya kedua Undang-

Undang tersebut adalah untuk efisiensi dan efektivitas sumber daya 

keuangan, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah memberdayakan 

semua potensi yang ada dalam rangka mengembangkan dan membangun 

daerahnya. Dengan memaksimalkan sumber potensi yang dimiliki, 

diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya 

dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau provinsi 

dapat berkurang. 

Untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah, maka diperlukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Salah 

satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan 

analisis rasio terhadap realisasi APBD. Analisis rasio terhadap APBD sangat 

diperlukan untuk menilai efektivitas otonomi daerah, yang seharusnya dengan 

adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja 

keuangan daerah. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, 

rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio derajat desentralisasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sukoharjo yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada APBD 

Tahun Anggaran 2009-2011. 



 
 

B. LANDASAN TEORI 

1. Otonomi Daerah 

Menurut UU. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor 

publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan 

nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan 

menetapkan reward and punishment system. 

3. Tinjauan Keuangan Daerah 

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, 

menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, 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, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio adalah suatu cara atau proses dalam mengidentifikasi 

keadaan keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang 

tersedia. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan pada APBD antara lain: 



 
 

a. Rasio Kemandirian 

Rasio kemandirian rasio yang menggambarkan kemampuan keuangan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan 

(Halim, 2008:232). Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan: 

Rasio kemandirian
Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Pinjaman 

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi 

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) 

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2008:234). Rasio efektivitas 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio efektivitas
Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan 
Berdasarkan Potensi Rill Daerah

 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang telah diterima. Rasio efisiensi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Rasio e isiensi
Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD

Realisasi Penerimaan PAD  

c. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara 

optimal (Halim, 2008:236). Rasio aktivitas dapat dirumuskan: 

Rasio aktivitas
Total Belanja Pembangunan

Total APBD  

d. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya 

(Halim, 2008:241). Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan: 



 
 

Rasio pertumbuhan PAD
Realisasi penerimaan PAD Xn Xn 1

Realisasi penerimaan PAD Xn 1  

Rasio pertumbuhan ∑pendapatan

Realisasi penerimaan
∑pendapatan Xn Xn 1

Realisasi penerimaan
∑pendapatan Xn 1

 

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan

Realisasi belanja
pembangunan Xn Xn 1

Realisasi belanja
 pembangunan Xn 1

 

Keterangan: 

Xn  = tahun yang dihitung 

Xn-1 = tahun sebelumnya 

e. Derajat Desentralisasi 

Rasio ini dapat menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total 

pendapatan atau penerimaan daerah (Mahmudi, 2007:126). Rumusnya 

sebagai berikut: 

Derajat Desentralisasi
Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, karena bertujuan 

mendapatkan gambaran, melaporkan suatu keadaan, peristiwa atau suatu 

obyek, dan membandingkan dari tahun ke tahun. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah survey. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan sumber data diperoleh 

dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Sukoharjo. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-

2011 dan gambaran umum Kabupaten Sukoharjo. 

Metode analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Data yang 

berasal dari realisasi APBD dikumpulkan dan akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. 



 
 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Rasio Kemandirian 

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio kemandirian dapat 

diketahui  tingkat rasio kemandirian pada tahun 2009 sebesar 7,11% dan 

mengalami peningkatan sebesar 1,65% pada tahun 2010 dengan 

kemandirian 8,76%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 

1,7% dari tahun sebelumnya dengan tingkat kemandirian sebesar 10,46%. 

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2009-2011 berada pada tingkat kemandirian 

dengan interval 0%-25%. Rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten 

Sukoharjo memiliki pola hubungan instruktif dengan tingkat kemandirian 

yang tergolong rendah sekali. Rendahnya rasio kemandirian di Kabupaten 

Sukoharjo dapat dikarenakan penerimaan PAD yang masih rendah atau 

lebih kecil dibandingkan pendapatan daerah dari sumber lain. Pemerintah 

daerah masih belum mampu mengoptimalkan sumber PAD sehingga 

ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. 

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui rasio efektivitas 

pada tahun 2009 sebesar 105,82% dan mengalami penurunan 3,63% pada 

tahun 2010 dengan persentase sebesar 102,19%. Pada tahun 2011 rasio 

efektivitas mengalami peningkatan 5,52% dari tahun sebelumnya dengan 

persentase sebesar 107,71%. Dari keterangan tersebut dapat diketahui 

PAD yang dihasilkan telah melebihi target atau anggaran yang telah 

ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai realisasi penerimaan PAD sudah 

sangat efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasio efektivitas dari tahun 

2009-2011 sudah mencapai lebih dari 100%. 

Rasio efisiensi Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2009 rasio efisiensi sebesar 3,91% dan 

mengalami peningkatan 0,2% pada tahun 2010 menjadi 4,11%. Pada tahun 

2011 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari tahun 



 
 

sebelumnya menjadi 4,26%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo atau kinerja dalam memungut 

PAD khususnya pajak dan retribusi daerah sudah sangat efisien dengan 

hasil rasio kurang dari 5%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan 

pemungutan pendapatan dikategorikan sangat efisien apabila rasio yang 

dicapai kurang dari 100%. Hasil ini memperlihatkan bahwa pemerintah 

daerah dalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan sudah relatif sedikit, 

sehingga bisa mendapatkan hasil atau output yang lebih optimal. 

3. Rasio Aktivitas 

Dari hasil perhitungan menunjukkan rasio aktivitas dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rasio aktivitas sebesar 

7,10% dan mengalami peningkatan 0,25% pada tahun 2010 dengan 

persentase sebesar 7,95%. Pada tahun 2011 rasio aktivitas mengalami 

peningkatan lagi 2,07% dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 

10,02%. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan alokasi untuk dana 

pembangunan tiap tahun meningkat, akan tetapi rasio aktivitas yang 

dihasilkan masih rendah. Rasio aktivitas yang rendah berarti dana APBD 

masih banyak diprioritaskan untuk kegiatan operasional atau belanja rutin 

daripada belanja modal. 

4. Rasio Pertumbuhan 

Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan menunjukkan rasio 

pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 

tahun 2010 sebesar 31,95% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 

49,22%. Rasio pertumbuhan total pendapatan juga mengalami 

peningkatan, pada tahun 2010 rasio pertumbuhan total pendapatan sebesar 

8,82% dan meningkat pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 27,31%. 

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan juga mengalami kenaikan, pada 

tahun 2010 sebesar 13,53% meningkat pada tahun 2011 dengan presentase 

sebesar 56,38%. 

Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2010-2011 menunjukkan hasil 

yang positif, hal itu ditunjukkan dengan adanya kenaikan PAD dari tahun 



 
 

2009-2011. Kenaikan PAD membuktikan bahwa pemerintah daerah telah 

mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan perolehan PAD 

yang dicapai dari tahun 2009-2011. 

Rasio pertumbuhan total pendapatan pada tahun 2010-2011 

mengalami peningkatan dan menunjukkan angka pertumbuhan yang 

positif. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil dari PAD, 

Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan 

keterangan tersebut berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah 

baik dalam mencapai anggaran atau target pendapatan daerah dan berhasil 

meningkatkan dari tahun sebelumnya. 

Rasio pertumbuhan belanja modal atau pembangunan mengalami 

peningkatan dari tahun 2010 sebesar 13,53% menjadi 56,38% pada tahun 

2011. Peningkatan tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. 

Hasil yang positif berarti belanja pembangunan yang sudah dialokasikan 

dari dana APBD mengalami peningkatan. Dengan demikian 

pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat telah 

meningkat dengan baik. 

5. Rasio Derajat Desentralisasi 

Dari hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa derajat 

desentralisasi selalu meningkat. Pada tahun 2009 sebesar 6,66% dan 

meningkat pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 8,08%.  Kemudian 

pada tahun 2011 derajat desentralisasi meningkat lagi dengan persentase 

sebesar 9,47%. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa tingkat 

desentralisasi Kabupaten Sukoharjo meskipun mengalami peningkatan 

namun masih tergolong rendah. Masih rendahnya kontribusi PAD dalam 

menopang pendapatan daerah menyebabkan rendahnya rasio derajat 

desentralisasi. Sebenarnya rasio derajat desentralisasi mendukung rasio 

kemandirian, hanya saja dengan rasio ini ukuran kontribusi PAD pada total 

pendapatan lebih jelas. 

 



 
 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan analisis rasio keuangan yang dilakukan pada realisasi 

APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009-2011, dapat disimpulkan bahwa 

rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak 

eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio 

efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio 

aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan 

menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah. 

2. Saran 

Dengan adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah obyek penelitian agar 

dapat dibandingkan antara kinerja daerah yang satu dengan daerah yang 

lain. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah periode tahun dalam 

penelitiannya dan menambah metode rasio agar hasil analisis yang 

didapat lebih menyeluruh. 

3. Bagi pemerintah daerah seharusnya mengurangi ketergantungan 

terhadap pihak eksternal dengan cara mengoptimalkan sumber PAD, 

seperti pajak daerah, retribusi daerah serta hasil kekayaan daerah 

lainnya. Dalam mengalokasikan dana APBD seharusnya belanja modal 

lebih ditingkatkan, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap 

belum optimalnya pembangunan daerah. 
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