BAB II
LANDASAN TEORI

A. Keuangan Daerah
Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan
pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala
sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas
BPKP, 2007).
Mamesah (dalam halim, 2007;23) menyatakan bahwa : keuangan
daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara
atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai

peraturan

perundangan yang berlaku.
Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan
pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
meliputi:
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman
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2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

daerah

dan/atau

kepentingan umum.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah
Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan
daerah

adalah

keseluruhan

kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah”.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun
2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

11

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hakdan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan
desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada
pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan
daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah (Setda) Kabupaten/Kota , tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang
kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

C. Laporan Keuangan Daerah
Laporan keuagan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang
Standar

Akuntansi

Pemerintahan

laporan

keuangan

disusun

untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
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transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatanya
terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 adalah
sebagai berikut:
1.

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan

Realisasi

Anggaran

merupakan

laporan

yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja
daerah dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan (PSAP
01,2005:35)
Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi
Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja,transfer dan pembiayaan.
Masing-masing diuraikan sebagai berikut:
a. Pendapatan dengan menggunakan basis kas adalah penerimaan
oleh Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah atau
oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
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b. Pendapatan dengan menggunakan basis akrual adalah hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.
c. Belanja dengan menggunakan basis kas

adalah semua

pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
d. Belanja dengan menggunakan basis akrual adalah kewajiban
pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.
e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun
– tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.
g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
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pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal
oleh pemerintah.
2.

Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu (PSAP 01 2005:38).
Berdasarkan
diklasifikasikan

PP

No.24

sebagai

aset

tahun
lancar

2005,
dan

suatu

nonlancar,

aset

dapat

kewajiban

diklasifiasikan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang,
sedangkan ekuitas dana diklasifiasikan menjadi ekuita dana lancar,
ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
Nurlan Darise (2008:86) mengungkapkan bahwa “aset diakui pada
saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui
pada saat diterimah atau kepemilikannya berpindah”.
Nurlan Darise (2008:86) mengungkapkan bahwa “dalam konteks
pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah
juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah,

kewajiban

pada

masyarakat

luas,

yaitu

tunjangan,

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,
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alokasi/relokai pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan
pemberi jasa lainnya.
Menurut Jumingan (2006), Neraca adalah suatu laporan yang
sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities),dan modal sendiri
(owners’ equity)dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya
pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir
tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun
laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan
posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu.
Menurut Indra Bastian (2006: 274). Neraca pemerintah daerah
memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan
berupa asset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca
tersebut dikeluarkan.
Unsur yang dicakup oleh neraca didefinisikan sebagai berikut :
a. Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan menjadi dua
kelompok, yaitu : asset lancar dan asset tidak lancar. Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
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oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan
andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah.
Pengukuran Aset Pengukuran aset sebagai berikut:
a. Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal
b. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan
c. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai
wajar
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Karakteristik

pemerintah

mempunyai

esensial
kewajiban

kewajiban
masa

kini

adalah

bahwa

yang

dalam

penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi
di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua
kelompok, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek (utang pemerintah daerah
yang jatuh temponya kurang dari satu tahun) dan Kewajiban Jangka
Panjang (utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun
atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan). Pengakuan kewajiban,
kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya

ekonomi

akan

dilakukan

atau

telah

dilakukan

untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada
saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
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c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan

3.

Laporan Arus Kas
Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber
penggunaaan, perubahan kas dan setara kas dari pemerintah daerah
selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan (PSAP 01, 2005: 85)
Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan
pengeluaran

kas

selama

satu

periode

tertentu.Penerimaan

dan

pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan
pendanaan, dan kegiatan investasi. Laporan arus kas menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.(Nurlan Darise, 2008: 86 ).
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas

operasi,

investasi,

pendanaan,

dan

transitoris

yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup
dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas,
yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
UmumNegara/Daerah.
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b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
Umum Negara/Daerah.

4.

Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus
Kas (PSAP 01, 2005: 99)
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD,
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan.
c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face )
laporan keuangan
e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
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f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face)
laporan keuangan

D. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan
sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi
pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya
merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang
mereka mainkan dalam sebuah organisasi.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas
organisasi dan kepala satuan kerja dalam menghasilkan pelayanan publik
yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya sekadar kemampuan menujukkan
bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan
menujukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis,
efisien, dan efektif. Penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah
diharapkan akan memberi manfaat untuk memonitor perkembangan keadaan
keuangan yang ada di pemerintah daerah.
Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006: 274) adalah
gambaran

pencapaian

pelaksanaan/program/kebijaksanaan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi yang teruang
dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.
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Menurut Jumingan (2006) menjelaskan pengertian tentang kinerja
"Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam
kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek kuangan, aspek pemasaran,
aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun
aspek sumber daya manusianya”.
Menurut Irham Fahmi (2011: 2) kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan
secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran
tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat- alat
analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan
keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode
tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal
dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam
memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan
antara hasil (output) aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dengan kata
lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem
pengukuran kinerja yang baik juga membantu bagi pegawai untu
menunjukkan kepada publik dan pengambil kebijakan bahwa jasa publik
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telah diselengarakan secara baik, sehingga pada akhirnya akan membentuk
kepercayaan publik.

E. Teknik Analisa Lapora Keuangan
Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan
roda

pemerintah,

pembangunan

dan

pelayanan

masyarakat

wajib

menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk
dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik
atau tidak. Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah saerah dalam
mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis rasio
keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil rasio
keuangan ini selanjutnya akan digunakan untuk tolak ukur dalam:
a.

Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam meralisasikan pendapatan
daerah.

b.

Mengukur

sejauh

mana

aktivitas

pemerintah

daerah

dalam

membelanjakan pendapatan daerahnya.
c.

Menilai kemandirian keungan pemerintah daerah dalam membiayai
penyelenggaraan otonomi daerah.

d.

Menilai kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuannya untuk
memenuhi kewajiban (pembayaran utang).
Penggunaan analisa rasio terhadap laporan keuangan pemerintah

daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan
secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian
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dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,
demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisa rasio terhadap APBD perlu
dilakukan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan
laporan keuangan lembaga perusahaan yang bersifat komersil. Analisis rasio
keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai
dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui
bagaimana kecenderungan yang terjadi.
F. Rasio Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaanya.
Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan
merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang
terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor
publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara
teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah
pengukurannya.
Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio
terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam
APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta
(Abdul Halim 2012:4).
Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan
hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu
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dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan
yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah
lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat
bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap
pemerintah daerah lainnya.
Menurut Mahmudi (2010: 142), untuk menganalisis laporan keuangan
menggunakan beberapa metode, yaitu:
1.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisa pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui
apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau
selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami
pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatifkah. Semakin tinggi
prosentase pertumbuhan pendapatan, maka semakin besar kemampuan
pemerintah

daerah

dalam

mempertahankan

dan

meningkatkan

keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.
Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas
pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio
pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui apakah pemerintah daerah
dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode
anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau
belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung rasio
pertumbuhan sebagai berikut:
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Pertumbuhan
Pendapatan th t =

2.

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇ℎ 𝑡−𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇ℎ (𝑡−1)
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇ℎ (𝑡−1)

𝑥 100%

Analisis Varians / Selisih Anggaran
Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara
menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.
Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan
(favourable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang
tidak diharapkan (unfavourable variance). Informasi selisih anggaran
sangat

membantu

dalam

memahami

dan

menganalisis

kinerja

pendapatan.
Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang
baik apabila mampu memperoleh pandapatan yang melebihi jumlah yang
dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah
yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target
pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu
mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika
pendapatan tidak tercapai, hal butuh penelaah lebih lanjut terkait dengan
penyebab tidak tercapainya target.
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3.

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian
menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.
Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama
pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak
dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah
Sebagai

pedoman

dalam

melihat

pola

hubungan

dengan

kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel II.1
Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah
Kemampuan
Daerah

Kemandirian

Pola Hubungan

Rendah Sekali
Rendah
Sedang
Tinggi

0% - 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%

Intruktif
Konsultatif
Partisipatif
Delegatif

Rasio kemandirian Keuangan Daerah ini dirumuskan sebagai berikut :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
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4.

Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara
membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan
PAD (yang dianggarkan).
Rasio efektivitas pendapatan daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan
yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas penerimaan PAD dapat
dikategorikan sebagai berikut :
Tabel II.2
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan
KATEGORI

PREDIKAT

Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

>100%
100%
90% - 99%
75% - 89%
< 75%

Rasio Efetifitas ini dirumuskan sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =

5.

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100%
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

Analisis Keserasian Belanja
Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja
Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012) semakin tinggi
persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase
Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk

27

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung
semakin kecil
Analisis

keserasian

belanja

bermanfaat

untuk

mengetahui

keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan
dengan baik, maka perlu membuat harmonisasi belanja. Analisa
keserasian belanja antara lain berupa:
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan
perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.
Rasio ini menjelaskan mengenai porsi belanja yang dialokasikan
untuk belanja operasi. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca
laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk
Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya
habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka
pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada
umumya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah,
yaitu antara 60-90%.
Menurut Mahmudi (2010 hal.164) didalam pemerintah daerah
dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi
belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah
yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan
sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
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b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan
perbandingan antara realisasi belanja modal terhadap total belanja.
Rasio ini menjelaskan porsi belanja yang dialokasikan dalam bentuk
belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi
belanja modal degan belanja daerah adalah antara 5-20%. Belum ada
patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun
Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh
dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi
yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.
Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan
pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih
relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan)
yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan di daerah. Raio belanja modal ini dirumuskan sebagai
berikut :
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja =

6.

Realisasi Belanja Modal
x 100%
Total Belanja

Analisis Efisiensi Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi
belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur
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tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang
dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.
Rasio Efisiensi Belanja =

Realisasi Belanja
x 100%
Realisasi Anggaran Belanja

