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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah se 

Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011”, mempunyai tujuan untuk 

menganalisis kinerja keuangan dan mengetahui peta kemampuan keuangan daerah 

se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan analisis 

tingkat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantuangan daerah, dan  tingkat 

kemandirian daerah serta pemetaan keuangan daerah menggunakan indeks 

kemampuan keuangan dan metode kuadran. Dalam penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistitk dan instansi pemerintah. 

Kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari 

tujuh daerah yaitu kota Pekalongan, kota Tegal, kabupaten Batang, kabupaten 

Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes 

menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda diantara satu sama lain. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa  kota Pekalongan, kabupaten Batang, kabupaten 

Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes 

memiliki tingkat desentralisasi sangat kurang, kota Tegal memiliki tingkat derajat 

desentralisasi fiskal kurang. Tingkat ketergantungan keuangan ke tujuh daerah se-

Karesidenan Pekalongan terhadap pemerintah masih tergolong sangat tinggi. 

Tingkat kemandirian keuangan kota Tegal lebih baik dari daerah lainnya dengan 

kategori cukup, kemudian kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan dan kabupaten 

Pemalang dengan kategori kurang, sementara kabupaten Batang, kabupaten Tegal 

dan kabupaten Brebes masuk dalam kategori sangat kurang.  

Hasil analisis bahwa kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kota Tegal, 

kabupaten Batang dan kota Pekalongan memiliki indeks kemampuan keuangan 

daerah yang tinggi, sedangkan kabupaten Brebes dan kabupaten Pekalongan 

memiliki indeks kemampuan keuangannya sedang. Analisis pemetaan 

menggunakan metode kuadran menyimpulkan bahwa daerah se Karesidenan 

Pekalongan tidak ada yang masuk dalam kuadran I. Ada tiga daerah yaitu kota 

Pekalongan, kabupaten Batang dan kabupaten Pekalongan yang masuk dalam 

kuadran II. Satu daerah yaitu kota Tegal masuk dalam kuadran III dan yang 

terakhir tiga daerah yaitu kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan kabupaten 

Brebes masuk dalam kuadran IV. 

Kata kunci : Kinerja keuangan daerah, indeks kemampuan keuangan, dan peta 

kemampuan keuangan. 



 
 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja 

sektor publik. Negara penganut sistem apapun sangat membutuhkan sektor 

publik, sekalipun penganut sistem kapitalis apalagi sosialis. Pemerintah 

daerah termasuk salah satu organisasi sektor publik yang melayani 

masyarakat didaerahnya. Secara otomatis pemerintah daerah juga 

merumuskan anggaran supaya kinerja keuangan untuk pembangunan tepat 

sasaran. Oleh karena pentingnya kinerja keuangan untuk pelayanan publik, 

peneliti akan meneliti kinerja keuangan di era otonomi daerah ini di daerah se 

karesidenan Pekalongan. 

2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja 

keuangan di daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011 dan 

berapakah nilai indeks kemampuan keuangan (IKK) daerah se-Karesidenan 

Pekalongan dan bagaimana peta kemampuan keuangannya ? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan 

daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011 dan mengukur nilai 

indeks kemampuan keuangan (IKK) daerah se-Karesidenan Pekalongan dan 

menganalisis peta kemampu an keuangannya 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sektor Publik 

Organiasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam 

bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka 

pelaksanaan konstitusi negara. (Mahmudi, 2011). 



 
 

 
 

2. Pentingnya Sektor Publik di Era Otonomi Daerah 

Pelayanan pemerintah daerah itu bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, 

melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, 

menjalankan aspek-aspek fungsional secara efisien dan efektif. Dengan 

demikian masyarakat harus memperhatikan asas-asas transparansi, 

akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif serta 

keseimbangan hak dan kewajiban (Anggraini dan Puranto, 2010). 

3. Prinsip Penganggaran Daerah 

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang diperhatikan dalam 

penyusunan anggaran daerah yaitu (Darise,2007): 

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran 

belanja. 

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakaan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi 

kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD. 

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan dalam APBD dilakukan melalui rekening kas daerah. 

4. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Darise (2007), Anggaran pendapatan belanja daerah 

(APBD) merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin 

dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan 

maupun belanja daerah. Menurut Yowono dkk (2008), APBD adalah suatu 

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

daerah tentang APBD yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah 

(DPRD).  



 
 

 
 

C. METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah 

(TPD), Pendapatan transfer, biaya perolehan pendapatan, target pendapatan, 

dan PDRB tahun 2007-2011 di daerah se-Karesidenan Pekalongan.   

Analisis kinerja keuangan daerah menggunakan tiga indikator, yaitu: 

1. Derajat Desentralisasi Fiskal 

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukan tingkat 

kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada 

daerah untuk melaksanakan pembangunan. 

Derajat desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai berikut :  

DD = 
   

   
  x 100% 

Adapun kriterianya : 

Tabel 3-1 

Kriteria Derajat Desentralisasi 
Interval Tingkat Derajat Desentralisasi 

0,00-10,00 Sangat Kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Sedang 

30,01-40,00 Cukup 

40,01-50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber : Wulandari, 2001:2 

2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah 

Tingkat ketergantungan menggambarkan seberapa besar ketergantungan 

daerah terhadap dana ekstern atau dana transfer dari pemerintah pusat 

maupun provinsi dalam membiayai jalannya pemerintahan, dihitung 

dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima 

oleh daerah dengan total pendapatan.  

Tingkat Ketergantungan = 
                    

   
  x 100% 

Adapun kriteriannya : 



 
 

 
 

Tabel 3-2 

Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah 
Interval Ketergantungan Keuangan Daerah 

0,00-10,00 Sangat Rendah 

10,01-20,00 Rendah 

20,01-30,00 Sedang 

30,01-40,00 Cukup 

40,01-50,00 Tinggi 

>50,00 Sangat tinggi 

Sumber : Tim Litbang Depdagri –Fisipol UGM, 2001 

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukan 

kemampuan  keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang 

diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah 

bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Tingkat kemandirian dapat 

dirumsukan sebagai berikut : 

Tingkat Kemandirian =
   

(                       )         
       

Adapun kriteriannya : 

Tabel 3-3 

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah 
Interval Kemandirian Keuangan Daerah 

0,00-10,00 Sangat kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Cukup 

30,01-40,00 Sedang 

40,01-50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri –Fisipol UGM, 2001 

 

Pemetaan kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan 

menggunakan indeks kemampuan keuangan (IKK) dan metode kuadran. 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata dari rata-rata 

indeks growth, share, dan elastisitas. Oleh karena itu, menentukan indeks 

IKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Bappenas, 2003): 

1. Menghitung rata-rata indeks growth 



 
 

 
 

Growth merupakan ukuran yang menunjukan seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya dalam mendapatkan PAD dari periode ke periode. 

Rumus dalam mencari growth sebagai berikut :  

Growth = 
   

         
 x 100% 

Keterangan : 

PAD = Pendapatan asli daerah sendiri tahun i 

PADi-1 = Pendapatan asli daerah sendiri tahun i-1 

Setelah nilai growth diperoleh maka dicari nilai growth terendah 

(minimum) dan nilai growth tertinggi (maksimum). Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan nilai indeks growth yang rumusnya sebagai berikut : 

Indeks Growth =  
                                                                

                                                                 
 

Selanjutnya dihitung nilai rata-rata indeks growth yang ada. 

2. Menghitung rata-rata indeks Share 

Share merupakan ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

daerah membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah. 

Ukuran ini dihitung dari rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja 

pembangunan daerah.   

Share = 
   

            
 x 100% 

Keterangan :  

PAD = Pendapatan asli daerah 

Setelah nilai share diperoleh maka dicari nilai share terendah (minimum) 

dan nilai share tertinggi (maksimum). Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai indeks share yang rumusnya sebagai berikut : 

Indeks Share =  
                                                               

                                                               
 

Selanjutnya dihitung nilai rata-rata indeks share yang ada. 

3. Menghitung rata-rata indeks Elastisitas  

Elastisitas adalah ukuran yang menggambarkan sensitivitas atau 

elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi. Rumus dalam mencari 

elastisitas sebagai berikut : 



 
 

 
 

Elastisitas = 
       

                    
 x 100% 

 

Setelah nilai elastisitas diperoleh maka dicari nilai elastisitas terendah 

(minimum) dan nilai elastisitas tertinggi (maksimum). Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan nilai indeks elastisitas yang rumusnya 

sebagai berikut :  

Indeks Elastisitas =  
                                                                           

                                                                            
 

Selanjutnya dihitung nilai rata-rata indeks elastisitas yang ada. 

4. Hitung rata-rata dari rata-rata indeks growth, indeks share dan indeks 

elastisitas sehingga diperole nilai IKK.  

IKK = 
                                                                          

 
 

Adapun kriteria kemampuan keuangan daerah : 

Tabel 3-4 

Kriteria Indeks Kemampuan Keuangan 

Interval Klasifikasi Kemampuan Keuangan 

0,00-0,33 Rendah 

0,34-0,43 Sedang 

0,44-1,00 Tinggi 

Sumber : Bappenas, 2003 

Alat analisis lainnya yang digunakan untuk pemetaan keuangan 

daerah dalam penelitian ini adalah metode kuadran.. 

 

Gambar 3-1 

Peta Kemaampuan Keuangan Berdasarkan Kuadran 

Rata-rata growth (%) 

 

 

Rata-

rata 

Share 

(%) 

Kuadran II 

Share : Rendah 

Growth : Tinggi 

Kuadran I 

Share :  Tinggi 

Growth : Tinggi 

 

 

Rata- 

rata 

Share 

(%) 

Kuadran IV 

Share : Rendah 

Growth : Rendah 

Kuadran III 

Share : Tinggi 

Growth : Rendah 

Rata-rata growth (%) 

Sumber : Bappenas, 2003. 

 



 
 

 
 

Secara detail, peta kemampuan keuangan daerah dapat dijelaskan seperti pada 

tabel 3-7. 

Tabel 3-5 

Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah : 

KUADRAN KONDISI 

I Kondisi ini paling ideal. PAD mengambil peran 

besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini 

ditunjukan dengan besarnya nilai share dan nilai 

growth yang tinggi. 

II Kondisi ini belum ideal. Akan tetapi daerah punya 

kemampuan lokal sehingga PAD berpeluang 

memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan 

PAD terhadap APBD (nilai share) rendah namun 

pertumbuhan PAD (nilai growth) tinggi 

III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar 

punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD 

(growth) rendah. Sumbangan PAD terhadap APBD 

(share) tinggi namun pertumbuhannya (growth) 

rendah. 

IV Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil 

peran besar terhadap APBD dan daerah belum 

mempunyai kemampuan mengembangan potensi 

lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan 

pertumbuhan PAD nya pun rendah. 
Sumber : Bappenas, 2003. 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Derajat Desentralisasi Fiskal 

Nilai rata-rata derajat desentralisasi kota Tegal, kota Pekalongan, 

kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, 

kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes adalah 20,00% (kurang), 9,32% 

(sangat kurang), 6,80% (sangat kurang), 8,34% (sangat kurang), 8,19% 

(sangat kurang), 7,95% (sangat kurang) dan 5,59% (sangat kurang).  

2. Tingkat Ketergantungan Keuaangan Daerah 

Nilai rata-rata tingkat ketergantungan kota Tegal, kota Pekalongan, 

kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, 

kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes adalah 89,14% (sangat tinggi), 



 
 

 
 

70,97% (sangat tinggi), 92,68% (sangat tinggi), 80,87% (sangat tinggi), 

79,26% (sangat tinggi), 90,13%,  (sangat tinggi) dan 91,30% (sangat 

tinggi). 

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

 Nilai rata-rata tingkat kemandirian kota Tegal, kota Pekalongan, 

kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, 

kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes adalah 28,51% (cukup), 10,48% 

(kurang), 7,34% (sangat kurang), 10,42% (sangat kurang), 10,32% (sangat 

kurang), 9,87%,  (sangat kurang) dan 9,00% (sangat kurang). 

4. Pemetaan Keuangan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan 

Metode Kuadran. 

a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)  

1) Rata-rata indeks growth 

Dari ketujuh daerah, daerah yang memiliki indeks growth tertinggi 

adalah daerah kabupaten Tegal sebesar 0.605384, kemudian 

kabupaten Pemalang 0.551993, kota Pekalongan 

0.513842,kabupaten Brebes 0.482719, kota tegal 0.479153 

kabupaten Batang 0.461026, dan terakhir kabupaten Pekalongan 

0,302647. 

2) Rata-rata indeks Share 

Rata-rata indeks sharetertinggi dari tahun 2007-2011 adalahkota 

Tegal dengan rata-rata sebesar 0,5637, kabupaten Pekalongan 

sebesar 0,5441, kabupaten Tegal sebesar 5292, kabupaten Batang 

sebesar 0,5204, kabupaten Pemalang sebesar 0,4909, kabupaten 

Brebes sebesar 0,4575,dan terakhir kota Pekalongan sebesar 

0,3133. 

3) Rata-rata indeks elastisitas 

Rata-rata tertinggi indeks elastisitas dari tahun 2007-2011 adalah 

kabupaten Pemalang sebesar 0.65748, kabupaten Batang sebesar 

0.577567, kota Tegal sebesar 0.54287, kota Pekalongan sebesar 



 
 

 
 

0.518695, kabupaten Tegal sebesar 0.486795, kabupaten Brebes 

sebesar 0.362453, dan kabupaten Pekalongan sebesar 0.347809. 

Indeks kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan 

tertinggi adalah kabupaten Pemalang sebesar 0.5668 , kabupaten Tegal 

sebesar 0.540463, kota Tegal sebesar 0.528581, kabupaten Batang 

sebesar 0.519676, kota Pekalongan sebesar 0.448629, kabupaten Brebes 

sebesar 0.434229, dan kabupaten Pekalongan sebesar 0.398192. 

Berdasarkan kriteria indeks kemampuan keuangan, daerah se-

Karesidenan Pekalongan yang memiliki kemampuan keuangan daerah 

yang tinggi ada lima daerah yaitu kabupaten Pemalang, kabupaten 

Tegal, kota Tegal, kabupaten Batang, dam kota Pekalongan, 

sedangkan daerah lainnya yaitu kabupaten Brebes dan kabupaten 

Pekalongan memiliki kemampuan keuangan daerah sedang 

b. Pemetaan Keuangan Metode Kuadran 

Rata-rata pertumbuhan PAD se-Propinsi Jawa Tengah  tahun 2007-

2011 sebesar 114,50% dan peran PAD dalam membiayai APBD 

didaerah se provinsi Jawa Tengah memilikisebesar 10,26% (lihat 

lampiran VI).  

Gambar 4-2 

Peta Kemaampuan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Kuadran (Titik Tengah Rata-Rata Se-Propinsi) 

Rata-rata growth (%) 

 

 

Rata-

rata 

Share 

(%) 

Kuadran II 

Share : Rendah 

Growth : Tinggi  

(Kota Pekalongan, kabupaten 

Batang, kabupaten 

Pekalongan) 

Kuadran I 

Share :  Tinggi  

Growth : Tinggi 

 

 

 

 

Kuadran IV 

Share : Rendah 

Growth : Rendah 

(kabupaten Pemalang, 

kabupaten Tegal, dan 

kabupaten Brebes) 

Kuadran III 

Share : Tinggi  

Growth : Rendah 

(Kota Tegal) 

Sumber : Bappenas, 2003. 

 

 



 
 

 
 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pengolahan data pada analisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah se-Karesidenan Pekalongan dengan menggunakan 

Indikator derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan dan tingkat 

kemandirian daerah dapat disimpulkan bahwa :  

1. Derajat desentalisasi fiskal 

Derajat desentralisasi kotaTegal masuk dalam kategori kurang, kota Pekalongan, 

kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal 

dan kabupaten Brebes masuk dalam kategori sangat kurang. 

2. Tingkat ketergantungan  

Tingkat ketergantungan keuangan kota Pekalongan, kota Tegal, kabupaten 

Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan 

kabupaten Brebes masuk dalam daerah dengan kategori tingkat ketergantungan 

yang sangat tinggi,  

3. Tingkat kemandirian keuangan daerah 

Tingkat kemandirian keuangan daerah kota Pekalongan dari tahun 2007-2011 

masuk dalam kategori kurang, kota Tegal masuk dalam kategori daerah dengan 

tingkat kemandirian cukup, kabupaten Batang masuk dalam kategori daerah 

dengan tingkat kemandirian sangat kurang, kabupaten Pekalongan masuk dalam 

kategori daerah dengan tingkat kemandirian kurang, kabupaten Pemalang masuk 

dalam kategori daerah dengan tingkat kemandirian kurang, kabupatenTegal 

masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemandirian sangat kurang, 

kabupaten Pemalang masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemandirian 

kurang, 

Berdasarkan analisis kinerja keuangan dengan indeks kinerja keuangan 

(IKK) dan metode kuadran menyimpulkan bahwa: 

1. Nilai Indeks kinerja keuangan daerah Se-Karesidenan Pekalongan menyimpulkan 

bahwa dari ketujuh daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang 

tinggi ada lima daerah yaitu kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kota Tegal, 

kabupaten Batang, dan kota Pekalongan, sedangkan daerah lainnya yaitu 

kabupaten Brebes dan kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan sedang 

2. Metode Kuadran menggambarkan bahwa daerah terbagi menjadi empat wilayah. 

Kuadran I yaitu daerah yang PAD nya memiliki peran yang besar terhadap 



 
 

 
 

APBD dan memiliki kemampuan lokal. Dari se-Karesidenan Pekalongan tidak 

ada yang masuk dalam kuadran ini. Kuadran II adalah Kota Pekalongan, 

Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Kuadran III adalah Kota Tegal. 

Kuadran IV adalah Kabupaten Pemalang, kabupatenTegal, dan Kabupaten 

Brebes. 

F. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Se-Karesidenan Pekalongan 

a. Guna meningkatkan derajat desenrtralisasi daerah maka perlu dilakukan 

usaha-usaha yang dapat menaikan PAD dengan cara pengoptimalan pajak 

daerah, retribusi daerah dan lain-lain sesuai dengan potensi masing-masing, 

serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 

b. Peningkakan PAD juga dapat dilakukan melalui efisiensi pengeluaran atau 

belanja daerah agar tidak terjadi defisit. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademis semoga dengan penelitian ini dapat lebih meningkatkan 

ketertarikan mengenai analisa kinerja keuangan daerah karena keuangan daerah 

merupakan ujung tombak untuk menjalankan otonomi daerah. 
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