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ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan Tingkat 
kemandirian daerah di era otonomi daerah (studi pada DPPKA SurakartaTahun 
2010- 2012). Tujuannya untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah 
dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kota surakarta tahun 2010-2012 
dengan menggunakan perhitungan rasio dan menghasilkan data secara 
akuntabilitas. 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam 
suatu skala numerik (angka). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan 
berbentuk dokumen, data ini terdiri dari Anggaran pada tahun 2010- 2012. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis kuantitatif dilaksanakan 
dengan mencari rasio yang didapat oleh masing-masing faktor, kemudian 
dilakukan penelitian sesuai dengan bobot komponen sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan variabel tersebut. Analisis rasionya terdiri dari analisis 
kemampuan keuangan daerah (KKD), Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan 
pertumbuhan untuk mengetahui data yang akuntabilitas. 

Hasil penelitian ini adalah Pengukuran tingkat kemandirian pemerintah 
daerah DPPKA kota surakarta tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan 
menggunakan perhitungan rasio yang meliputi kemampuan keuangan daerah, 
efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan untuk mengetahui data yang 
akuntabilitas. 

 

Kata kunci: Rasio kemandirian, efektivitas, efesiensi, aktivitas, dan pertumbuhan 
untuk mendapatkan data yang akuntabilitas atau tidak akuntabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar 

lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa 

daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama 

pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua 

yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah 

harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien 

dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai 

reformasi pembiayaan atau Financing Reform. 

Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya 

pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh 

pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik.  

Salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat pada laporan 

keuangan. Untuk menganalisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam 

mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analsis rasio keuangan 

terhadap APBD yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam : 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

2. Mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3. Mengukur efisiensi dalam mereaslisasikan pendapatan daerah. 

4. Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya. 

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Berdasarkan latar belakang tes diatas, maka penulisan skripsi ini 

mengambil judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat 

Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi pada DPPKA Surakarta 



Tahun 2010 - 2012)” karena untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan 

daerah dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kota Surakarta. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penellitian ini 

adalah Untuk mengetahui apakah rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, 

aktivitas, dan pertumbuhan dapat mengukur akuntabilitas Pemkot DPPKA 

Surakarta pada periode 2010-2012. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Landasan Teori 

Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Mouna Fachrizal 

Penelitian yang dilakukan oleh Mouna Fachrizal yang berjudul “Pengukuran 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan Sesudah Otonomi Khusus 

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur)”. (Mouna Fachrizal, 

2008) untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja keuangan sebelum dan 

setelah diberlakukannya otonomi daerah. 

2. Penelitian Januar 

Penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dengan judul ”Analisis 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Sesudah 

Otonomi Daerah”. (Januar, 2009) Berdasarkan hasil analisis data dapat 

digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bungo 

sesudah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah masih menunjukan rata-

rata kinerja keuangan daerah yang belum stabil atau belum baik. 

3. Penelitian Yuliati 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten 

Malang)”. (Yuliati, 2004) Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan 

menganalisis derajat otonomi Kabupaten Malang yang ditekankan kepada 

derajat desentralisasi, bantuan serta kapasitas fiskal. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah ketergantungan pemerintah Kabupaten Malang terhadap 

pemerintah pusat pada tahun anggaran 1995/1996-1999/2000 masih sangat 



tinggi, yang dibuktikan dengan masih rendahnya rata-rata proporsi PAD 

terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) selama kurun waktu 5 tahun, yaitu 

hanya sebesar 15%, walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

4. Penelitian Sidharta  

Sidharta (2008) telah melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Kinerja 

Keuangan Pemkot dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan pada APBD 

di Kota Malang”. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pada 

Pemerintah Kota Malang pada dasarnya sudah baik, bila dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah, dan Rasio Efisiensi Belanja. 

Sedangkan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Kontribusi 

BUMD dan Analisis Pertumbuhan Belanja belum menunjukkan kinerja yang 

maksimal. 

5. Penelitian Jasagung Hariyadi 

Penelitian yang dilakukan oleh Jasagung Hariyadi yang 

berjudul “Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat 

Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung: Studi Kasus Tahun 

Anggaran 2001“. (Jasagung Hariyadi, 2004) Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui estimasi penerimaan daerah dan 

tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pengukuran derajat 

desentralisasi fiskal untuk tahun 2001, sehingga terlihat 

kemampuan Kabupaten Belitung dalam rangka melaksanakan 

otonomi daerah yang mulai berlaku efektif pada tahun 2001. 

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan estimasi APBD 

Kabupaten Belitung tahun anggaran 2001 perbandingan antara 

PAD terhadap TPD adalah sebesar 11,61%. Sedangkan 

perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan 

TPD adalah sebesar 7,18% dan Sumbangan Daerah dan Total 

Penerimaan Daerah adalah sebesar 81,21%. 



6. Penelitian Lilies Setiarti 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut penelitian terdahulu menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas 

Pajak Daerah, dan Rasio Belanja Daerah hanya menggunakan tiga variabel 

dan hanya menghitung apakah data tersebut sudah efektif atau belum efektif  

dan tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing apakah masih 

menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang belum stabil atau 

fluktuatif, belum naik dan mengalami kenaikan. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan lima variabel yaitu, Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, 

Aktivitas, dan pertumbuhan dengan perhitungan atau hasil tersebut bisa 

diketahui apakah data tersebut sudah akuntabilitas atau tidak akuntabilitas. 

Kalau hasilnya akuntabilitas artinya pemerintah daerah atau pemerintah kota 

sudah mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dan apabila 

hasilnya tidak akuntabilitas artinya pemerintah daerah atau pemerintah kota 

belum bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

terkait secara efisien. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam 

suatu skala numerik (angka). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan 

berbentuk dokumen, data ini terdiri dari Laporan keuangan APBD tahun 2010- 

2012. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini 

adalah Pemkot DPPKA Surakarta dengan menitik beratkan pada rasio 

kemandirian dalam mengukur akuntabilitas  Pemkot DPPKA Surakarta ,rasio 

efektivitas dan efisiensi dalam mengukur akuntabilitas Pemkot DPPKA 

Surakarta,rasio aktivitas atau keserasian keuangan dalam mengukur akuntabilitas 



Pemkot DPPKA Surakarta,tingkat pertumbuhan keuangan dalam mengukur 

akuntabilitas Pemkot DPPKA Surakarta, dan tingkat kemampuan keuangan 

daerah dalam mengukur akuntabilitas Pemkot DPPKA Surakarta. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah DPPKA Surakarta. Didalam penelitian ini tidak digunakan sempel. 

Penelitian ini ,mengunakan populasi yang ada, yaitu Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah DPPKA Surakarta. 

Populasi adalah keseluruan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, 

benda, hewan, tumbuhan, gejala nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, dan metode studi pustaka, yaitu dengan melakukan 

pengambilan data pada bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) yang berupa Laporan Realisasi Anggaran. 

1. Metode observasi yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

tidak hanya mengukur sikap dari responden(wawancara dan angket)namun 

juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi 

(situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk 

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan 

pada responden yang tidak terlalu besar. 

2. Metode studi pustaka yaitu dilakukan untuk menunjang metode wawancara 

dan observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan 

dalam mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Dalam upaya mengembangkan dan menyempurnakan sistim survei 

secara online ini perlu dilakukan studi pustaka. 

HASIL ANALISIS DATA 

Pertumbuhan APBD Pemkot Surakarta tahun anggaran 2010 s/d 2012 

menunjukkan pertumbuhan PAD positif  mengalami peningkatan walaupun 

mengalami fluktuatif tahun 2010 sebesar 11,74%, tahun 2011 sebesar 58,93% dan 



2012 sebesar 27,93%.  Sedangkan pertumbuhan pendapatan mengalami 

peningkatan tahun 2010 sebesar 17,78%, tahun 2011 sebesar 19,92% dan tahun 

2012 sebesar 20,39%, dari hasil ini menunjukkan adanya peningkatan 

pertumbuhan pendapatan.  

Pertumbuhan belanja rutin mengalami penurunan tahun 2010 sebesar 

44,30%, tahun 2011 sebesar 14,58% dan tahun 2012 sebesar 12,29%, sehingga 

peningkatan pertumbuhan belanja rutin paling besar tahun 2010 sebesar 44,30%. 

Sedangkan belanja pembangunan mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 

61,03% dan tahun 2012 sebesar 14,58%. Untuk belanja pembangunan mengalami 

fluktuatif tahun 2010 sebesar -65,44% tahun 2011 mengalami peningkatan belanja 

pembangunan sebesar  61,03%  dan penurunan tahun 2012 sebesar 44,93%. 

Kesimpulanya bahwa rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan 

Pemkot Surakarta mampu menigkatkan pertumbuhan PAD. Namun Pemkot 

Surakarta memiliki rasio belanja yang kurang baik dikarenakan Pemkot  Surakarta 

masih memprioritaskan belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk 

belanja pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun. 

Pembahasan 

Dari hasil ini semua menunjukkan bahwa Pemkot Surakarta memiliki 

kinerja pengelolan keuangan daerah yang baik pada pertumbuhan PAD, 

Pendapatan Daerah dan belanja rutin terbukti dari rasio pertumbuhan yang 

mengalami trend positif, sedangkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk 

pembiayaan belanja pembangunan masih sangat rendah karena rasio pertumbuhan 

mengalami trend negatif. Maka Pemkot Surakarta diharapkan dapat 

meminimalisasikan anggaran daerah untuk belanja rutin, dan mengalokasikan 

untuk belanja pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan 

tersedianya sarana dan prasarana ekonomi. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdsarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata 

kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Pemkot Surakarta 

berdasarkan analisis rasio keuangan adalah biasa atau standar. Terlihat dari tingkat 



rasio kemandirian keuangan Pemkot Surakarta bersifat kurang mandiri, rasio 

efektivitas menunjukkan cenderung stabil atau sangat efektif, sedangkan tingkat 

efisiensi Pemkot Surakarta menunjukkan cenderung kurang efisien dalam 

memungut PAD karena hasilnya kurang maksimal. Sedangkan untuk rasio 

aktivitas masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin 

dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Pemkot 

Surakarta menunjukkan bahwa mampu mempertahankan kinerjanya dalam 

mengelola keungan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami 

trend positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami 

trend negatif (belanja pembangunan). 

Saran 

1. Pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi ketergantungan kepada 

pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan 

yang ada atau dengan meminta wewenangan yang lebih luas untuk mengelola 

sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau 

Provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Diharapkan pemerintah Kota Surakarta mampu meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur 

daerah maupun masyarakat melalui meningkatkan pembiayaan untuk 

penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan rakyat serta 

diimbangi dengan perluasan lapangan kerja seperti perhatian UKM kepada 

daya produktif. 
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