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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten Sragen jika dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten 
Sragen. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data keuangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010-2012. Adapun 
teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi yang 
dilakukan di pemerintah kabupaten Sragen. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan beberapa rasio 
keuangan yaitu rasio cair, rasio hutang terhadap total aset, rasio ekuitas dana 
terhadap total aset, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja 
modal terhadap total belanja, rasio penerimaan asli daerah (PAD) terhadap total 
pendapatan dan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Berdasarkan hasil perhitungan 
rasio cair selama periode 2010-2012 menunjukkan angka rasio rata-rata sebesar 
2423,33% yang berarti sangat baik dalam menjamin hutang jangka pendeknya. 
(2). Berdasarkan hasil perhitungan rasio hutang terhadap total aset selama periode 
2010-2012 menunjukkan angka rasio rata-rata sebesar 0,20% yang berarti 
pembiayaan dalam pembangunan tidak tergantung dari dana pinjaman. (3). 
Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekuitas dana terhadap total aset selama 
periode 2010-2012 menunjukkan angka rasio rata-rata sebessar 99,78% berarti 
hampir seluruh pembiayaan pembangunan dibiayai oleh dana hasil aktifitas 
operasi bukan dana dari pinjaman. (4). Berdasarkan hasil perhitungan rasio 
belanja operasi terhadap total belanja selama periode 2010-2012 menunjukkan 
angka rasio rata-rata sebesar 90,93% berarti realisasi pembiayaan lebih banyak 
untuk membiayai kegiatan non fisik atau non belanja modal. (5). Berdasarkan 
hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja selama periode 2010-
2012 menunjukkan angka rasio rata-rata sebesar 8,96% berarti realisasi 
pembiayaan banyak digunakan untuk kegiatan rutin atau operasi. (6). Berdasarkan 
hasil perhitungan rasio pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2010-2012 
menunjukkan angka rasio rata-rata sebesar 9,13% berarti kontribusi pendapatan 
asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih rendah. (7). Berdasarkan 
hasil perhitungan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan selama 
periode 2010-2012 menunjukkan angka rasio rata-rata sebesar 69,5% berarti 
masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. 
 
kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, kinerja keuangan, 

pemerintah daerah 
 

 



PENDAHULUAN  

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk 

mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk untuk 

menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat. Pengelolaan pemerintah 

daerah, baik ditingkat propinsi,  kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang  No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 

No. 25 tahun 1999. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan 

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembangunan daerah sebagai suatu bagian dari 

pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan 

pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan 

demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan di 

dukung dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 

Tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sehingga menyebabkan perubahan terhadap bentuk dan struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama pada struktur belanja. 

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas 

pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut 

untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu 

mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan 

pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki 

oleh masing-masing daerah (Mardiasmo, 2002). 

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri 

keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode 

terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana 



kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti 

pengukuran kinerja dan pengelolaan konsep organisasi pemerintahan untuk 

menjamin dilakukannya pertanggungjawaban kepada publik. 

Tolak ukur kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap 

unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing 

daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian didasarkan pada 

indikator sebagai berikut: 1) Unsur masukan adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 

keluaran. 2) Unsur proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, 

ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 3) Unsur 

keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu 

kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. 4) Unsur hasil adalah 

segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka 

menengah yang mempunyai efek langsung. 5) Unsur manfaat adalah sesuatu yang 

terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6) Unsur dampak adalah 

pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. (Peraturan Pemerintah 

No. 6 Tahun 2008). 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam peneliaan ini 

adalah: Untuk mengetahui kinerja Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten 

Sragen jika dilihat dari analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) tahun anggaran 2010 – 2012. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Otonomi Daerah 

 Otonomi daerah berhubungan dengan pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tiga dasar sistem hubungan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 yaitu 

desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Daerah otonom adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 



menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1, ayat 6). 

Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar 

dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan 

keuangan (Mardiasmo, 2002). Tujuan otonomi daerah dibedakan menjadi dua 

kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Dari kepentingan 

pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, 

menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di 

daerah. Tujuan otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 pada dasarnya 

adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif mastyarakat serta peningkatan 

potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggungjawab 

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban 

pemerintah pusat campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk 

koordinasi di tingkat lokal. 

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dalam 

penjelasan umum bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, prinsip otonomi daerah yang 

nyata, dan otonomi yang bertanggungjawab.  

Kemampuan Keuangan Daerah 

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam 

bidang keuangan. Dengan dikeluarkannya UU otonomi daerah, membawa 

konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah satu 

dengan daerah lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara 

lain (Nataluddin, 2001): daerah yang mampu, daerah yang mendekati mampu, 

daerah yang sedikit mampu dan daerah yang kurang melaksanakan urusan 

otonomoi daerah.  

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 48, bahwa 

penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah meluputi:  



1. Pendapatan daerah 

Adalah perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap 

sumber pandapatan (Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 17 ayat 2). 

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah 

(SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian 

pinjaman, penerimaan piutang daerah), Dana Perimbangan, Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah 

2. Pengelolaan Pengeluaran Daerah 

Belanja terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, 

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, 

belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga), belanja langsung (belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal)   

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang 

Keuangan Negara). Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan 

rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. 

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 

Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga 

pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan 

berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja 

yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja 

atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah 

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah terdiri dari 3 kelompok yaitu Pendapatan daerah, 

Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. 



Akuntabilitas 

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah 

pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka 

pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo. 2002). Jenis-jenis akuntabilitas antara 

lain adalah: akuntabilitas vertical dan akutabilitas horizontal.  

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. Menurut SAP Tahun 2005, komponen-komponen 

yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah laporan realisasi 

anggaran, neraca, dan laporan urus kas serta catatan atas laporan keuangan.  

Peraturan Pemerintah Tentang Keuangan Daerah 

 Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan 

dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 

Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang 

kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 

Kinerja Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2002), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan 

salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas 

di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data 

pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Salah satu 

alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti 

pengukuran kinerja dan pengelolaan konsep organisasi pemerintahan untuk 

menjamin dilakukannya pertanggungjawaban kepada publik. 



Analisis Rasio Keuangan pada APBD 

Analisis rasio keuangan adalah proses mengidentifikasi ciri-ciri keadaan 

keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. 

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan yang dapat digunakan 

sebagai konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin 

pertanggungjawaban publik oleh pemerintah kepada masyarakat. 

Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan dalam organisasi 

pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan yang bersumber dari APBD, 

menurut BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan), antara lain: rasio cair (quick ratio), 

rasio hutang terhadap aset, rasio ekuitas dana terhadap total aset, rasio belanja 

operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja., rasio 

pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, dan rasio dana perimbangan 

terhadap total pendapatan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran, memaparkan serta melaporkan suatu keadaan, objek atau 

peristiwa dan membandingkan dari tahun ketahun, menganalisis dan 

menginterprestasikan data yang akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan pada 

penelitian data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey. Peneltian ini mengambil lokasi pemerintah daerah kabupaten Sragen. 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2010-2012 dan gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Sragen. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

komparatif. Data yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

di analisis menggunakan beberapa rasio keuangan yang digunakan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan yaitu (LK Pemkab Pemalang: 2009): rasio cair (quick ratio), 

rasio hutang terhadap asset (debt ratio) rasio ekuitas dana terhadap total aset, rasio 

belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, 



pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, dan rasio dana perimbangan 

terhadap total pendapatan.  

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Gambaran Umum Kabupaten Sragen 

Kabupaten Sragen, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

Ibukota kabupaten berasa di Sragen. Tepatnya di kelurahan Sragen kecamatan 

Sragen. Secara geografis, wilayah Kabupaten Sragen terletak di antara 71º5' LS - 

7º30' LS dan 110º45' BT- 111º10' BT. Wilayah Kabupaten Sragen  berada di 

lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. 

Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng. 

Kabupaten Sragen mempunyai luas 941,55 Km yang terpetakan menjadi 2 

wilayah yaitu wilayah utara Bengawan Solo dan selatan Bengawan Solo yang 

terdiri dari lahan sawah sebesar 40.037,93 Ha (42,52%) dan lahan kering sebesar 

54.117,88 Ha (57,48%). Secara administratif wilayah Kabupaten Sragen terdapat 

208 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan, dengan ibukota 

kabupaten di Sragen (BPS Kabupaten Sragen, 2013). 

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen 

Pemerintah daerah Kabupaten Tingkat II Sragen dikepalai oleh Bupati 

sebagai Kepala Daerah Tingkat II. Sekertariat Daerah adalah unsur staf yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan kepala 

daerah. Tugasnya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok 

penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan 

masyarakat serta administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan 

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah dan instansi 

vertical. 

Analisis Data dan Pembahasan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari 

arsip pada bagian akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset 

Daerah (DPPKAD)  yang berupa Ringkasan Realisasi APBD tahun anggaran 

2010-2012 dan Neraca tahun anggaran 2010-2012. Dari data tersebut maka akan 



diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun 

hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Cair (Quick Ratio) 

Dari hasil perhitungan Rasio Cair (Quick Ratio) antara tahun 2010-2012, pada 

tahun 2010 diperoleh hasil 1306,08%, pada tahun 2011 mengalami kenaikan 

menjadi 2506,38%, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 

3457,55%. Berdasarkan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

pemerintah kabupaten Sragen antara tahun 2010-2012 mempunyai 

kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka 

pendeknya karena nilai rasio yang di dapat selalu di atas 100% 

2. Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) 

Dari hasil perhutungan Rasio Hutang terhadap Aset antara tahun 2010-2012, 

pada tahun 2010 di peroleh hasil 0,14%, pada tahun 2011 mengalami kenaikan 

menjadi 0,21% dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 0,26%. 

Bersarkan ketentuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal ini 

menunjukan menunjukkan hasil tingkat rasio yang baik karena pembiayaan 

pembangunan dari tahun ke tahun tidak bergantung pada dana yang berasal 

dari pinjaman melainkan sebagian besar kegiatan pembangunan ditanggung 

hasil aktivitas operasi 

3. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset 

Dari hasil perhutungan Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset antara tahun 

2010-2012, pada tahun 2010 diperoleh hasil sebesar 99,85%, pada tahun 2011 

menurun menjadi 99,78% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 99,73%. 

Berdasarkan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angka yang 

mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian 

besar di tanggung oleh kemampuan sendiri. Capaian 99,85%, 99,78% dan 

99,73%, menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sragen yang 

baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana hasil 

aktifitas operasi (bukan pinjaman) 

 

 



4. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 

Dari hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja antara 

tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 di peroleh hasil sebesar 90,34%, pada 

tahun 2011 meningkat menjadi 93,05% dan pada tahun 2012 mengalami 

penurunan menjadi 89,41%. Berdasarkan ketentuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), pemerintah kabupaten Sragen disimpulkan bahwa realisasi 

anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan non fisik/ non belanja 

modal karena semua rasio yang di dapatkan selalu di atas 50% 

5. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 

antara tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 diperoleh hasil 9,55%, pada tahun 

2011 mengalami penurunan menjadi 6,87% dan pada tahun 2012 megalami 

kenaikan menjadi sebesar 10,48%. Berdasarkan ketentuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dilihat dari rendahnya hasil rasio yang di dapat, berarti 

realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan rutin/ operasional 

dan pemerintah kabupaten Sragen masih kurang menitikberatkan pada belanja 

modal yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur yang 

membawa kearah perkembangan pembangunan yang lebih baik karena hasil 

yang didapat selalu dibawah 50% 

6. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan 

Dari hasil Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan antara 

tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 diperoleh hasil 9,01%, pada tahun 2011 

mengalami penurunan menjadi 8,63% dan pada tahun 2012 mengalami 

kenaikan menjadi 9,75%. Menurut ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) rasio yang mendekati 100% merupakan hal yang baik, dengan 

demikian disadari bahwa seluruh rasio juga menunjukan bahwa sekitar ±90% 

pembiayaan pembangunan masih bergantung pada dana perimbangan dari 

pusat maupun provinsi. Kenyataan ini menjadikan pemicu bagi Pemerintah 

Kabupaten Sragen untuk berkerja lebih keras, lebih kreatif dan lebih inovatif 

lagi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya 

 



7. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan 

Dari hasil perhitungan Rasio Dana Perimbangan terhadap Total 

Pendapatanantara tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 diperoleh hasil sebesar 

73,94%, pada tahun 2011 menurun menjadi 66,56% dan pada tahun 2012 

emningkat menjadi 68,01%. Bersarakan ketentuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Sragen 

masih sangat bergantung pada Pemerintahan Pusat karena rasio yang 

dihasilkan semua di atas 50% 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil perhitungan Rasio Cair (Quick Ratio) diperoleh hasil 1306,08%, 

2506,38%, dan 3457,55%. Berdasarkan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) pemerintah kabupaten Sragen antara tahun 2010-2012 mempunyai 

kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka 

pendeknya karena nilai rasio yang di dapat selalu di atas 100% 

Dari hasil perhutungan Rasio Hutang Terhadap Aset antara di peroleh 

hasil 0,14%, 0,21% dan 0,26%. Bersarkan ketentuan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) hal ini menunjukan menunjukkan hasil tingkat rasio yang baik 

karena pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun tidak bergantung pada dana 

yang berasal dari pinjaman melainkan sebagian besar kegiatan pembangunan 

ditanggung hasil aktivitas operasi. 

Dari hasil perhutungan Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset diperoleh 

hasil sebesar 99,85%, 99,78% dan 99,73%. Berdasarkan ketentuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) angka yang mendekati 100% berarti baik, artinya 

pembiayaan pembangunan sebagian besar di tanggung oleh kemampuan sendiri. 

Capaian 99,85%, 99,78% dan 99,73%, menunjukkan kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten Sragen yang baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai 

dari dana hasil aktifitas operasi (bukan pinjaman). 

Dari hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 

diperoleh hasil sebesar 90,34%, 93,05% dan menjadi 89,41%. Berdasarkan 



ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah kabupaten Sragen 

disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan 

non fisik/ non belanja modal karena semua rasio yang di dapatkan selalu di atas 

50%. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total 

Belanja diperoleh hasil 9,55%, 6,87% dan 10,48%. Berdasarkan ketentuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dilihat dari rendahnya hasil rasio yang di dapat, 

berarti realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan rutin/ 

operasional dan pemerintah kabupaten Sragen masih kurang menitikberatkan pada 

belanja modal yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur 

yang membawa kearah perkembangan pembangunan yang lebih baik karena hasil 

yang didapat selalu dibawah 50%.  

Dari hasil Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan 

diperoleh hasil 9,01%, 8,63% dan 9,75%. Menurut ketentuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) rasio yang mendekati 100% merupakan hal yang baik, dengan 

demikian disadari bahwa seluruh rasio juga menunjukan bahwa sekitar ±90% 

pembiayaan pembangunan masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat 

maupun provinsi. Kenyataan ini menjadikan pemicu bagi Pemerintah Kabupaten 

Sragen untuk berkerja lebih keras, lebih kreatif dan lebih inovatif lagi dalam 

upaya mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya. 

Dari hasil perhitungan Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total 

Pendapatan diperoleh hasil sebesar 73,94%, 66,56% dan 68,01%. Bersarakan 

ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah kabupaten Sragen masih sangat bergantung pada Pemerintahan Pusat 

karena rasio yang dihasilkan semua di atas 50% 

Keterbatasan Penelitian 

Periode penelitian yang dilakukan pendek yaitu 3 tahun anggaran berjalan 

yaitu tahun 2010-2012 sehingga hasil penelitian ini akan berbeda bile periode 

penelitian di perpanjang. Penelitian ini hanya dilakukan di kabupaten Sragen saja 

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan daerah lainnya. 

 



Saran  

Untuk penelitian selanjutnya periode penelitian diharapkan menggunakan 

periode waktu yang lebih banyak agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. 

Untuk penelitian selanjutnya obyek penelitian diharapkan dengan 

membandingkan daerah lain agar dapat melihat dan menilai optimalisasi kinerja 

keuangan pada masing-masing daerah 
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