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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori  

1. Otonomi Daerah  

a. Pengertian Otonomi Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan 

tentang  definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko (2005:18) 

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ada beberapa asas penting 

dalam UndangUndang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara 

lain: 

1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu.  
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3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada 

daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah 

Kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu.  

4) Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka 

negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah 

secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, 

sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta 

tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk 

pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

b. Keuntungan Sistem Otonomi Daerah  

Dengan adanya sistem otonomi daerah masyarakat dapat 

menyediakan jasa-jasa pelayanan yang mereka miliki tentunya 

berbeda-beda dengan tingkatan yang berbeda pula sesuai dengan 

profesi masing-masing, selain itu penduduk juga akan bebas berpindah 

tempat tinggal dari daerah satu ke daerah yang lain. Keuntungan yang 

lainnya proses politik akan lebih cepat dan sederhana, efisien dengan 

adanya Pemerintah Daerah. 
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c. Kerugian Sistem Otonomi Daerah  

Dalam hal restribusi pendapatan Pemerintah Daerah juga tidak akan 

efisien dalam mengusahakannya. Selain itu dalam kaitannya dengan 

tujuan ekonomi makro, secara jelas Pemerintah Daerah tidak dapat 

melaksanakannya khususnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 

moneter.  

2. Kinerja Keuangan Daerah  

James B. Whittaker (1995) dalam Cherrya Dhia Wenny (2012) 

menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat 

manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. Sedangkan Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 

daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara yang lebih tinggi 

serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan 

yang berlaku (Memesah: 1995, dalam Halim,2008) Keuangan Daerah 

memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola 

langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam 

pengelolaan secara langsung terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan 

daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik. 

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah adalah 
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dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah 

dilaksanakan guna menjadi tolak ukur dalam (Halim, 2007:230): 

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

b. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 

daerah. 

c. Mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerah. 

d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah. 

e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. 

Sistem pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem yang 

memiliki tujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu 

strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan (Halim, 2012:128).  

Tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, 

antara lain (Mahmudi, 2007:14): 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi  

b. Menyediakan sarana pembelajaran untuk para pegawai  

c. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam membuat keputusan 

pemberian reward dan punishment 
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e. Memotivasi pegawai  

f. Menciptakan akuntabilitas publik  

Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan 

adalah (Mardiasmo, 2009:122):  

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen. 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif 

untuk memperbaiki kinerja  

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and 

punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

memperbaiki kinerja organisasi 

f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi  

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi Pemerintah, dan  

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas, pengukuran kinerja sektor publik 

dilakukan untuk memenuhi tiga hal antara lain (Mardiasmo, 2009:121).  

a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki 

Kinerja Pemerintah, artinya adalah untuk membantu Pemerintah berfokus 

pada tujuan dan sasaran program unit kerja.  
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b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan keputusan. 

c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.  

Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah 

sebagai berikut: 

a. Rasio Kemandirian Daerah  

Rasio Kemandirian Daerah menunjukan kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.  

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti 

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (pemerintah 

pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. 

b. Rasio Efektifitas  

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234). 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu (1) atau 100 

persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik.  
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c. Rasio Efisiensi  

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah Daerah 

dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila 

rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen.  

d. Rasio Aktifitas  

1) Rasio Keserasian  

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 

pembangunan secara optimal. Semakin tiggi presentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi 

yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:235). 

2) Debt Service Coverage Ratio (DCSR) 

Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, 

selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah 

Daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui 

pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain: 

a) Ketentuan yang menyangkut persyaratan  

(1) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar 

maksimal 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.  
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(2) Debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5 

DCSR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian 

Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam,dan 

bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah 

dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan jumlah angsuran pokok, 

bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.  

b) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman  

(1) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali 

untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat. 

(2) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas.  

c) Ketentuan yang menyangkut prosedur  

(1) Mendapat persetujuan DPRD  

(2) Dituangkan dalam bentuk kontrak  

e. Rasio Pertumbuhan  

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing 

komponen-komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat 

digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 

mendapatkan perhatian. 
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3. Manajemen Keuangan Daerah  

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. 

Manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan 

sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”. Alat yang digunakan untuk 

melaksanakan manajemen keuangan daerah tersebut dengan tata usaha 

daerah (Halim, 2007:27). 

a. Prinsip-prinsip pada manajemen keuangan Pemerintah Daerah antara lain: 

1) Komperhensif dan disiplin, anggaran suatu daerah merupakan satu-

satunya mekanisme yang menjamin terciptanya disiplin pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu anggaran daerah harus disusun secara 

komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam 

diagnosis permasalahan yang dihadapi. 

2) Fleksibel, sampai tingkat tertentu, Pemerintah Daerah harus diberi 

keleluasan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-

informasi yang relevan 

3) Terprediksi, artinya kebijakan yang terprediksi merupakan faktor 

penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah.  

4) Kejujuran, artinya tidak hanya menyangkut moral dan etika 

manusianya, tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi 

penerimaan dan pengeluaran. 

5) Informasi, artinya berisi pelaporan yang teratur tentang biaya, output, 

dan dampak suatu kebijakan. 
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6) Transparansi dan akuntabilitas, artinya transparansi mensyaratkan 

bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan 

dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan.  

b. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi: 

1) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

2) Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah sekaligus merupakan Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

3)  Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan) 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus 

merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD) 

4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang 

5) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 

6) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(PPK-SKPD) 

7) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD 

8) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu 

9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

4. Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan mengalami perkembangan mulai dari 

pengertian manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh 
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dana saja sampai yang mengutamakan aktivitas memperoleh dan 

menggunakan dana serta pengelolaan terhadap aktiva. Manajemen 

Keuangan adalah keseluruhan aktifitas yang bersangkutan dengan usaha 

untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana 

tersebut (Riyanto, 2013:4).  

5. Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Pemerintah Daerah  

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah otonom yang 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi (Rosidin, 2012:23). 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

1) Struktur Pemerintah Daerah  

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dalam 

melakukan pengaturan dalam daerah tertentu. Menurut Pasal 25 

undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah memilki tugas 

dan wewenang antara lain:  

a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan 

kebijakan yang telah ditetapkan DPRD. 
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b) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah  

c) Menetapkan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama 

DPRD. 

d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas.  

e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 

f) Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk membelanya.  

g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan 

perundang-undangan.  

Adapun tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah adalah:  

a) Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 

Pemerintah Daerah. 

b) Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 

instansi vertical di daerah. 

c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan, keluarahan dan/ atau desa bagi wakil 

kepala daerah kabupaten/kota. 

d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah 

e) Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila 

berhalangan hadir. 

Tingakatan-tingkatan dalam Pemerintah Daerah:  

a) Pemerintah Daerah Provinsi  
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b) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Besar, dan  

c) Pemerintah Daerah Desa / Kota Kecil  

2) Fungsi Pemerintah Daerah  

Seperti halnya Pemerintah Pusat, untuk memenuhi fungsi 

perwakilan dalam kegiatan menjalankan kekuasaan legislatif daerah, 

dibentuk Lembaga Perwakilan Rakyat yang disebut dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan 

Legislatif Daerah (BLD) yang berkedudukan sebagai unsur yang 

menyelenggarakan Pemerintah Daerah. 

  DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

pelaksanaan Pemerintah Daerah. Secara umum DPRD mempunyai 

fungsi: 

a) Regulator: artinya berfungsi untuk mengatur seluruh 

kepentingan daerah, baik urusan daerah itu sendiri (otonom) 

maupun urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan 

pelaksanaanya kepada daerah.  

b) Policy making: artinya berfungsi untuk merumuskan kebijakan-

kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program 

pembangunan yang ada di daerahnya. 

c) Budgeting: artinya  merencanakaan anggaran daerah (APBD) 
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Menurut Undang-Undang no 32 Tahun 2004 fungsi DPRD antara 

lain:  

a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  

b) Fungsi pengaturan 

Fungsi Pengaturan adalah fungsi untuk membentuk Peraturan 

Daerah (PERDA) bersama Kepala Daerah.  

c) Fungsi penganggaran  

Bersama Kepala Daerah, DPRD menetapkan:  

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2) Perubahan atas APBD  

3) Perhitungan APBD  

4) Fungsi pengawasan  
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6. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam proses mengelola 

keuangan daerah diawali dengan penyusunan APBD, dokumen 

pelaksanaan APBD dan penatausahaan pengeluaran, pelaksanaan 

penatausahaan penerimaan, akuntansi dan pelaporan, perubahan APBD. 

a. Penyusunan APBD

1) Penyusunan KUA dan PPAS

2) Penyiapan pedoman penyusunan RKA dan SKPD

3) Penyusunan RKA dan SKPD

4) Penyiapan Raperda APBD

5) Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Raper KDH

Penjabaran APBD 

6) Evaluasi Raperda APBD & Raper KDH Penjabaran APBD

7) Pembatalan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD

8) Penetapan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD

9) Penyusunan Raper KDH APBD

10) Penetapan Raper KDH (Dalam Hal DPRD Tidak Mengambil

Keputusan Bersama) 

b. Dokumen pelaksanaan APBD dan Penatausahaan Pengeluaran

1) Penyiapan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas

2) Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

3) Pengesahan Rancangan DPA-SKPD

4) Penyediaan dana
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5) Pengajuan SPP-UP 

a) Penerbitan SP2D-UP 

b) Pembelanjaan dana UP  

6) Pengajuan SPP-GU  

a) Penerbitan SP2D-UP 

b) Pembelanjaan dana  GU  

7) Pengajuan SPP-TU 

a) Penerbitan SP2D-TU  

b) Penerbitan dana TU 

8) Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan  

a) Pengajuan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan  

b) Pembelanjaan dana gaji dan tunjangan  

9) Pelaksanaa pengeluaran barang dan jasa  

a) Pengajuan SPP-LS barang dan jasa  

b) Penerbitan SP2D-LS barang dan jasa  

c) Pembelanjaan dana barang dan jasa  

10) Pelaksanaan pengeluaran barang dan jasa- non pihak ketiga  

a) Pengajuan SPP-LS barang dan jasa – Non Pihak Ketiga  

b) Penerbitan SP2D-LS barang dan jasa- Non Pihak Ketiga  

c) Pembelanjaan dana barang dan jasa- Non Pihak Ketiga  

11) Pengajuan SPP-LS Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil, 

dan Pembiayaan  
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a) Penerbitan SP2D Bunga,Subsidi,Hibah,Bantuan.Bagi Hasil,dan 

Pembiayaan  

b) Pembelanjaan Dana Bunga.Subsidi,Hibah,Hibah,Bantuan,Bagi 

Hasil dan Pembiayaan  

12) Pembentukan dana cadangan  

13) Pembuatan SPJ 

14) SPJ dengan bendahara pembantu  

c. Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan  

1) Pelaksanaan pendapatan daerah-bendahara penerimaan  

a) Pelaksanaan pendapatan daerah-Bendahara penerimaan 

pembantu  

b) Pelaksanaan pendapatan daerah -Bank Kasda 

c) Pelaksanaan pendapatan daerah - Bank Lain 

2) Penatausahaan penerimaan  

a) Penatausahaan penerimaan dengan bendahara pembantu  

d. Akuntanasi dan Pelaporan  

1) Akuntansi SKPD 

2) Laporan keuangan SKPD 

3) Akuntansi SKPKD 

4) Laporan keuangan PEMDA  

5) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  

6) Pembahasan laporan PEMDA  
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e. Perubahan APBD  

1) Penyusunan KUA & PPAS P-APBD  

2)  Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD untuk P-APBD  

3)  Penyusunan RKA SKPD P-APBD  

4)  Penyiapan Raperda P-APBD  

5) Pembahasan Raperda P-APBD  

6)  Evaluasi Raperda P-APBD & Raper KDH Penjabaran P-APBD  

7)  Pembatalan Perda P-APBD dan Per KDH Penjabaran P-APBD  

8) Penetapan Perda P-APBD dan Per KDH Penjabaran P-APBD  

9)  Penyusunan Rancangan DPPA SKPD  

10)  Pembahasan Rancangan DPPA SKPD  

11) Pengesahan Rancangan DPPA SKPD 
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari suatu periode dengan peridoe sebelumnya sehingga 

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula 

dibandingkan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki 

Pemerintah Daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang 

terdekat ataupun daerah yang memiliki potensi yang sama (Halim, 2007). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan 

sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu 

pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna 

membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun 

anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-

sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran yang di maksud 

(Memesah, 1995; 20, dalam Halim, 2008). Beradasarkan UU No.32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan  peraturan daerah. APBD 

sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur: 

a. Rencana kegiatan suatu daerah,beserta uraiannya secara terperinci  

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya terkait aktifitas tersebut, dan adanya biaya yang 

merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilakukan.  

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka  
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d. Periode anggaran biasanya satu tahun. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini 

adalah:  

a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). 

b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 

c. Pemerintah Pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki 

saham Pemerintah Daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun 

membeli obligasi. 

Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, disebutkan unsur-unsur atau akun-akun yang ada di 

dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: 

a. Pendapatan  

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah 

ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah 

Daerah. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori: 

1) Pendapatan Asli Daerah 

2) Pendapatan Transfer 

3) Lain-lain pendapatan yang sah 
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b. Belanja  

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi 

ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan 

tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah 

Daerah. Yang terdiri dari :  

1) Belanja Operasi 

2) Belanja Modal 

3) Belanja tak terduga  

4) Transfer   

c. Pembiayaan  

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 

berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama 

dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus 

anggaran. Pembiayaan dikelompokan menjadi: 

1) Sumber Penerimaan Daerah  

a) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu. 

b) Penerimaan pinjaman dan obligasi. 

c) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. 

d) Transfer dari dana cadangan. 

2) Sumber-sumber Pengeluaran Daerah 

a) Pembayaran hutang pokok yang sudah jatuh tempo.  
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b) Penyertaan modal.  

c) Transfer ke dana cadangan. 

d) Sisa lebih anggaran tahun sekarang 

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 yaitu 

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan 

yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. Menurut pasal 157 undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwasannya PAD dibagi menjadi empat 

jenis: 

1) Hasil pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

ditetapkan melalui peaturan daerah.  

2) Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah. Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu berupa 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan.  

3) Lain-lain PAD yang sah,yaitu penerimaan daerah yang berasal dari 

lain-lain milik pemda,seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak 

dipisahkan,jasa giro,pendapatan bunga,dll. 



 34 

 
 

b. Proses Realisasi PAD  

Acuan target yang dicapai pada tahun berjalan, target yang dipasang 

melalui proses dengan didiskusikan terlebih dahulu pada masing-

masing UPD (Unit Pelaksana Daerah) terkait dengan target yang bisa 

dicapai dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Setelah itu seluruh 

UPD (Unit Pelaksana Daerah) berdiskusi kembali dengan dewan, 

setelah berdisukusi dan disetujui barulah menjadi target yang harus 

dicapai dalam satu tahun. Jangka waktu yang diperlukan untuk dapat 

merealisasikan PAD adalah satu tahun berjalan, tidak boleh lebih dari 

satu tahun. Biasanya dalam satu tahun berjalan target dibagi menjadi 

beberapa triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 

agar bisa dibagi menjadi poin-poin yang mudah dicapai. Sehingga 

dapat mengkoreksi apabila ada target yang belum bisa dicapai dalam 

satu triwulan, yang akan dibebankan pada triwulan selanjutnya. Jangka 

waktu untuk merealisasikan PAD pada setiap Provinsi /Daerah /Kota / 

Kabupaten mayoritas sama yaitu satu tahun berjalan 

c. Kriteria PAD  

Kriteria pada PAD terdapat poin-poin tertentu misalnya hasil ppn 

yang dipisahkan, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan daerah yang dipisahkan. Dimana setiap komponen 

penerimaan daerah akan dijadikan satu menjadi PAD, selain itu kriteria 

tersebut harus memenuhi beberapa keterangan sebagai berikut: 
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1) Pendapatan tersebut dapat diandalkan,dapat dipungut, dapat 

diperoleh 

2) Mencerminkan keadilan  

3) Daya ekonomi 

4) Dapat dilaksanakan  
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B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Pramono (2014) dalam penelitian 

yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 

Kota Surakarta tahun 2010-2011, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi 

dan efektifitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sumber 

dayanya. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek 

keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) artinya 

peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah 

Daerah Kota Surakarta dan pada tahun 2011 sebesar 22,4 masih sama 

dengan tahun sebelumnya yaitu peranan Pemerintah Pusat masih dominan 

dan belum bisa dikatakan mandiri. Sedangkan rasio belanja terhadap APBD 

sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap 

APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan 

efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien 

dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) 

sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). 

Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58, 93 %, pendapatan naik 

19, 92%. Belanja operasi naik 14, 58% dan belanja modal naik 61, 03 %. 

Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR 

sebesar 15, 25% (2010) dan 17, 84 % (2011).  
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Penelitian yang kedua dilakukan oleh Masita Machmud, George 

Kawung dan Wensy Rompas (2014) dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis Kinerja Keuangan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-

2012”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2007-2012. Hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan adalah dapat digambarkan bahwa kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih 

menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil 

atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih 

mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan 

masih menunjukkan trend positif dan trend negatif. Hal ini disebabkan 

oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum matang 

didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan 

daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang 

menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio kemandirian 

keuangan daerah, rasio   efektifitas dan rasio pertumbuhan.  

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rosida Toselong, Hapid, Antong 

dalam judul penelitian “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar 

Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo” 

(2011). Tujuan dikakukan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui 

kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dalam hal efektifitas dan 

efisiensi terhadap APBD tahun anggaran 2009-2011. Hasil dari penelitian 

ini adalah berdasarkan perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi 
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Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, kinerja keuangan Pemerintah Kota 

palopo dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan 

dengan Anggaran yang ditetapkan belum efektif karena rasio efektifnya 

belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen, dalam pengukuran terhadap 

rasio aktifitas menggambarkan bahwa presentase dana yang digunakan 

untuk belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja investasi 

(belanja pembangunan) dimana hal ini berarti pula bahwa Pemerintah Kota 

Palopo masih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan 

belanja pembangunan secara optimal. 
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C. Kerangka Pemikiran  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dengan menganalisis kinerja keuangan BPPKAD di Kota Surakarta 

merupakan sebuah proses penilaian terhadap tingkat kemajuan pelaksanaan 

tingkat pekerjaan/kegiatan BPPKAD di Kota Surakarta di bidang keuangan 

dalam kurun waktu tertentu. Dalam menganalisis kinerja keuangan di 

BPPKAD Kota Surakarta peneliti menggunakan lima rasio yang terdiri dari: 

1. Rasio kemandirian keuangan daerah  

Rasio keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan 

asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 
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sumber yang lain misalnya, bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari 

pinjaman. 

2. Rasio efektifitas  

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah. 

3. Rasio efisiensi 

 Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. 

4. Rasio Aktifitas  

a. Rasio Keserasian  

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 

pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi 

yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:235).  

b. Debt Service Coverage Ratio  

Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, 

selain menggunakan PAD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan 

alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur 
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dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Ketentuan tersebut adalah: 

1) Ketentuan yang menyangkut persyaratan. 

a) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar 

maksimal 75 persen dari penerimaan APBD tahun 

sebelumnya.  

b) Debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5 

DCSR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, 

Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea 

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan 

sumber daya alam,dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi 

Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW),dengan 

jumlah angsuran pokok,bunga,dan biaya pinjaman lainnya yang 

jatuh tempo.  

2) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman  

a) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan 

kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan 

masyarakat. 

b) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas.  

3) Ketentuan yang menyangkut prosedur. 

a) Mendapat persetujuan DPRD 

b) Dituangkan dalam bentuk kontrak  
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c. Rasio Pertumbuhan  

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen-

komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan 

mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


