
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu langkah awal menuju membangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh 

tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Otonomi 

daerah yang sudah berjalan 15 tahun ini telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang 

ditunjukkan dengar berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya. Diterapkannya 

otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999, direvisi menjadi UU No. 32 tahun 

2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No.25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 

tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah” oleh Republik Indonesia, 

Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi dimana kota dan 

kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai “koordinator”. 

Undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan otonomi luas, nyata, dan bertanggung 

jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. 

Otonomi daeraha merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional 

yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, ntyata dan 

bertanggungjawab. Berdasarkan asa tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.  

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda 

pemerintah yang efektif, efisien, dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan 

 

1 



pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-

masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang 

keuangan.  

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua dari Undang-

Undang Nomro 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 

tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut adanya 

kemandirian daerah agar dapat membiayai daerahnya sendiri. Daerah otonomi harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerahnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 4, otonomi daerah adalah 

hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan 

dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya 

menciptakan kemandirian jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan 

menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai 

penyebab lambangnya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah. 

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah meskipun diakui bahwa berbagai variabel  lain juga mempengaruhi 

penyelenggaraan otonomi daerah. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan 

kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai 

bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebab keuangan daerah 



merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah dan 

hampir tidak ada kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. 

Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi 

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 

(pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah 

sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintah, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya 

untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang 

dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri 

guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan 

dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.  

Halim dalam Adrian Sutedi mengemukakan: 

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah : 

1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daeraha tersebut memiliki 

kemapuan dan kewenangan untuk mengalih sumber-sumber keuangan dan 

mengunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harsu seminimal mungkin oleh 

karna itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh 

kebijakan perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah sebagai 

prasyarat dalam sistem pemerintahan negara.
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Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola 

keuangannya adalah dengan melakukan analisis Rasio Kemampuan Keuangan Derah sebagai 

total ukur kemampuan keuangan daerah. Adapun tolak ukur yang digunakan yaitu Rasio 
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Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat 

Desentralisasi Fisikal, Indeks Kemampuan Rutin, Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan 

Analisis Pertumbuhan Belanja. 

Kota Medan sebagai salah satu Kota di Sumatera Utara memiliki banyak Potensi yang 

dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Perekonomian Kota Medan 

digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor 

perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi dan industri pengelolaan yang dapat 

meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber terbesar pemerintah pusat dan 

pendapatan asli daerahnya masih sangat kecil.Sejauh ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Medan masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini : 

TABEL 1.1 

PEMERINTAH KOTA MEDAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBDTAHUN 

2012-2016 

DALAM RUPIAH 

TAHUN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

TOTAL PENDAPATAN 

DAN BELANJA 

DAERAH 

KONTRIBUSI 

PAD 

(%) 

2012 1.594.454.835.916,00 8.115.056.996.479,45 19,64 

2013 1.578.247.819.724,32 8.344.461.101.268,32 18,93 

2014 1.678.116.623.125,00 9.185.582.472.424,87 18,26 

2015 1.411.775.146.897,36 8.497.742.118.152,30 16,61 

2016 1.827.196.828.389,00 10.583.889.877.808,00 17,26 



 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan (data 

diolah) 

Dari Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Derah terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2012 

sebesar 19,64%, Tahun Anggaran 2013 sebesar 18,93%, Tahun Anggaran 2014 sebesar 18,26%, 

Tahun Anggaran 2015 sebesar 16,62%, Tahun Anggaran 2016 sebesar 17,26%, menunjukkan 

bahwa Kontribusi PAD Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam membiayai dan 

mendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mengelola secara desentralisasi politik, 

desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi secara efisian dan 

efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abimayu dengan judul “ Analisis Kemampuan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004-2007”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat, penelitian ini 

menggunakan analisis: Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal 

Daerah (DOFD), Posisi Fiskal Daerah, Elastisitas Pajak. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap dana dari pusat 

sangat tinggi dari tahun 2004-2007, ini terlihat dari kontribusi PAD terhadap pendapatan yang 

hanya 9.65%, sedangkan kontribusi DAU dan DAK terhadap pendapatan sebesar 63.16%, dan 

laju pertumbuhan pendapatan yang sebesar 60.99% namun laju pertumbuhan PAD hanya sebesar 

30%. Selain itu ditunjukkan pula dengan Derajat Otonomi Fisikal Daerah Kabupaten Bangka 

Barat yang masuk katagori sangat kurang dengan rata-rata sebesar 9.16%. 

 Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh i Dewa Gede Bisma dan Hery 

Susanto (2010) mengenai “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pada Provinsi Nusa Tenggara 



Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Tahun Anggaran 2003-2007”. 

Penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan 

Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. 

Berdasarkan analisis rasio keuangan daerah, secara umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 

Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, hak ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; 

Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat 

Kemandirian Daerah Sangat Kurang, Desentralisasi Fiskal Cukup meningkat ketergantungan 

keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektivitas pengelolaan APBD sangat Efektif, 

namun Efesiensi pengelolaan APBD menunjukan hasil Tidak Efisien. 

 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu 

tulisan skripsi dengan judul : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA 

PEMERINTAHAN KOTA MEDAN . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah adalah suatu faktor penghambat dalam aktivitas suatu entitas yang perlu 

dipertanyakan serta dipecahkan atau diselesaikan. Nanang Martono mengemukakan : “Masalah 

merupakan fenomena atau gejala (sosial) yang tidak dikehendaki keberadaannya atau 

tidak seharusnya terjadi; fenomena atau gejala yang mengandung pertanyaan dan perlu 

jawaban.”
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Perumusan masalah memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah;Bagaimana kemampuan 
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keuangan daerah pemerintah Kota Medan dalam mendukung pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) ?  

 

1.3 Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut yaitu fokus pada APBD 

pada pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan 

daerah Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2102 sampai 

dengan 2016 jika ditinjau dari rasio kemampuan keuangan daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapuan manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut : 

1) Bagi Pemerintah Kota Medan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada 

Pemerintah Kota Medan dalam membuat kebijakan pembangunan terkait dengan 

pengelolaan keuangan dalam upaya peningkatan kemandirian daerah. 

2) Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan 

wawasan berpikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi pemerintahan. 



3) Bagi Peneliti selanjutnya  

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 



 

2.1 Otonomi Daerah 

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: auto berarti sendiri dan nomein 

berarti peraturan, atau undang-undang. Maka otonomi berarti mengatur sendiri, atau memerintah 

sendiri. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung 

arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintah atau perundang-undangan sendiri. 

Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang 

menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah segenap 

kemampuan sumber daya dan potensi daerah yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-

besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna untuk mencapai 

tujuan pembangunan daerah. 

Menurut Abdul Halim: “Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak dan 

wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian 

kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud. 

a) Kewenangan Otonomi Luas 

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan 
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kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 

fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula 

kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

b) Otonomi Nyata 

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh 

hidup dan berkembang di daerah. 

c) Otonomi Yang Bertanggung Jawab 

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban 

sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam 

mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan 

masyarakatyang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan 

pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta 

antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2.1.1 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah 

2.1.1.1 Tujuan Otonomi Daerah 

 Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konsep desentralisasi, peran pemerintah 

pusat adalah mengawasi, memantau, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.  

Mardiasmo mengemukakan : 



Secara teoritis, dalam otonomi daerah, desentralisasi diharapkan menghasilkan dua  

manfaat, yaitu: pertama, mendorong pemeratan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di 

seluruh daerah dengan memanfatkan sumber daya dan potensi yang tersedia masing-

masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran 

peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah 

memiliki informasi yang paling lengkap.
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2.1.1.2 Prinsip Otonomi Daerah 

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperjuangkan aspek demokrasi, 

keadilan, pemerataan dan keanekaragaman daerah. 

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten atau daerah 

kota sedang pada provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara. 

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi. 

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif 

daerah 

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai 

daerah administrasi. 

 

2.2 Pendapatan Asli Daerah  

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
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daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber 

penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagaian beban 

belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang 

setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung 

hawab dapat dilaksanakan.  

 Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam 

mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Mahmudi, “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka 

semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan 

aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”.
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2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah  

 Di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan “Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan 

Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, 

dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah”. 

a. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan guna membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.  

                                                           
5
 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.18 



c. Hasil Perusahaan Milik Daerah  

Hasil perusahaan milik daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 

yang dipisahkan antara lain bagi laba, dividen, dan penjualan saham milih daerah. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

Lain-lain pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa giro, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asig, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan oleh daerah. 

 

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2.3.1 Pengertian APBD 

 Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada Pemerintah 

Daerah juga diatur dengan membaginya dengan pengurusan umum dan pengurusan 

khusus. Dengan demikian, Pemerintah Daerah APBD dalam pengurusan umum, dan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus.  

Nurlan Darise menyatakan bahwa: 

Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daearh dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daearh.
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Sedangkan Halim mengemukakan: 
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APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional pemerintah daerah, dimana 

di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna 

membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran 

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

sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
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Dari pendapat tersebut dapat disimpuljan bahwa APBD merupakan rencana kegiatan 

tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, menunjukkan sumber 

penerimaan dan pengeluaran  yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2.3.2 Struktur APBD  

 Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa 

konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daearh, termasuk terhadap 

struktur APBD. Sebelum Undang-Undang otonim daerah dikeluarkan struktur APBD 

yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan 

atau pendapatan sama jumlahnya pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD 

mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi 

keuangan daerah. Artinya setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai 

dengan kapasitas atau pendapatan masing-masing daearh. 

 Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, 

belanja daerah, dan pembiayaan. 

2.1 Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. 

Kelompok pendapatan meliputi PAD, DAU/DAK, dan lain-lain yang sah, jenis 

pendapatan itu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK dan DAU. 
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Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Pendapatan Asli Daerah 

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri 

atas: 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

2) Dana Perimbangan  

   Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan: 

a. Dana Alokasi Hasil 

b. Dana Alokasi Khusus 

c. Dana Alokasi Umum  

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lin-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang 

mencakup: 

a. Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan atau 

Lembaga atau Organisasi. 

b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban akibat 

bencana alam. 

c. Dana bagi hasil pajak dari Peovinsi kepada Kabupaten. 

d. Dana Penyelesaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 



2.2 Belanja Daerah 

Belanja Daearh merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggran yang bersangkutan. 

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, yang dimaksud 

denga belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti 

DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat 

Derah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok 

belanja terdiri dari: 

1. Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung merupakan belanaj yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 

a. Bunga 

b. Subsidi 

c. Hibah 

d. Bantuan Sosial 

e. Balanja Bagi Hasil 

f. Bantuan Keuangan  

g. Belanja Tidak Terduga  

2. Belanja Langsung 



Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 

3. Pembiayaan  

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber yang 

merupakan penerimaan daearh, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun lalu, penerimaan dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset 

daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran 

antara lain pembayaran utang pokok. Dalam setiap penyusunan APBD, ketiga 

komponen ini harus ada yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

 

2.4 Konsep Keuangan Daerah  

Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesuai UU No. 22 Tahun 1999 dan 

UU No. 25 Tahun 1999 merupakan awal era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

lebih otonom. Dalam rangka melaksanakan fungsinya secara efektif maka, pemerintah daerah 

harus didukung sumber-sumber pendapatan yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan 

kegiatan pemerintah di daerah terjamin. Berdasarkan UU tersebut, daerah memiliki kewenangan 

mendayagunakan potensi keuangan daerah, danaperimbangan keuangan pusat dan daerah serta 



antar daerah, dan kewenangan mendayagunakan akses terhadap pinjaman di dalam negeri 

maupun di luar negeri. 

Defenisi Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 

adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.” 

Menurut Jaya dalam (Munir et al, 2004) pengertian Keuangan Daerah adalah “Seluruh 

tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi 

pendapatan dan belanja daerah”. Sedangkan menurut Mamesah dalam (Munir et al, 2004) 

pengertian Keuangan Daerah adalah “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/dikuasai oleh negara atau daerah 

yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.” 

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”. 

Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur 

pokok yaitu: 

- Hak Daerah yang dapat dinilai 



- Kewajiban Daerah dengan uang 

- Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah 

mengisi kas daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara lain : 

1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000). 

2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 

2000). 

3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ). 

4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004). 

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat 

sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu: 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah    Indonesia, 

2. Memajukan kesejahteraan umum, 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku 

selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama 

dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan, bukan lagi 



anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah 

memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-

masing daerah. 

Adapun struktur baru APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri atas sebagai berikut: 

i. Pendapatan daerah 

ii. Belanja daerah 

iii. Pembiayaan 

Apapun komposisi dari APBD suatu daerah tentu harus disesuaikan dengan 

perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Lebih aman jika tidak 

mendesain anggaran daerah yang ekspansif tanpa diimbangi dengan kemampuan pendapatannya. 

 Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah dimana merupakan 

perwujudan dan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan-

ketentun sebagai berikut (Munir et al, 2004) : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang  

 

Pemerintah Daerah. 

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan 

Dekonsentrasi. 



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang 

Informasi Keuangan Daerah.
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Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah menurut Binder dalam  

(Frediyanto, 2010) yaitu: 

(1) Tanggung jawab,  

(2) Memenuhi kewajiban keuangan,  

(3) Kejujuran, 

(4) Hasil guna, dan 

(5) Pengendalian 

 

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang 

diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah menurut Mardiasmo dalam 

(Frediyanto, 2010) adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentinganpublik (public 

oriented ). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian 

anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya 

partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan daerah. 

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan 

anggaran daerah pada khususnya.  

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi 

yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda 

dan perangkat daerah lainnya.  

4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan 

keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, 

transparansi dan akuntabilitas. 

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik 

rasio maupun dasar pertimbangannya.  

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan 

anggaran multi tahunan.  

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih 

profesional.  
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8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran 

akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja 

anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik 

9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran 

asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme 

aparat pemerintah daerah.  

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 

informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap 

penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, 

serta mempermudah mendapatkan informasi. 

 

2.5 Kemampuan Keuangan Daerah 

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho dalam Berti, 2006). 

Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-

sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu 

menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu 

kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. 

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah “kemampuan dari pemerintah daerah 

dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah”.Dengan otonomi, daerah dituntut 

untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih 

adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik 

sesuaidengan prioritas dan aspirasi masyarakat. 



Otonomi daerah tersebut juga termasuk didalamnya desentralisasi fiskal yang 

mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi. Desentralisasi fiskal 

dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa daerah 

dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak 

tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan 

tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian 

otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang 

sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah 

kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan 

menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah atau 

kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan 

bertanggung jawab.  

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004, salah satu 

faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, 

sedangkan indikator yang dipergunakan untukmengukur kemampuan keuangan daerah tersebut 

ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD.  

Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, 

salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam 

megukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah 

pusat dan daerah. Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat dipergunakan derajat 



kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam 

memenuhi kebutuhan daerah.  

Besarnya derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. 

Reksohadiprojo dalam (Munir, 2004) menjelaskan bahwa untuk derajat desentralisasi fiskal 

antara pemerintah pusat dan daerah digunakan ukuran: 

(a) Rasio PAD terhadap TPD  

=
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  x 100 % 

 

(b) Rasio BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah) terhadap TPD 

=
 �! �
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  x 100 % 

 

(c) Rasio Sumbangan dan Bantuan (SB) terhadap TPD 

=
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 x 100 % 

 Dhiratayakinnat dalam (Munir, 2004) menyebutkan pengukuran derajat desentralisasi  

fiskal daerah kabupaten/kota dengan menggunakan administrative independency ratio yaitu rasio 

antara PAD dengan total APBD suatu daerah dalam kurun waktu tertentu minus transfer dari 

pemerintah pusat.  Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan 

FISIPOL UGM menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total 

APBD tertera pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 



PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah 

0,00 – 10,00 

 

Sangat Kurang 

0,00 – 10,00 Kurang 

 

20,01 – 30,00 Sedang 

 

30,01 – 40,00 

 

Cukup 

30,01 – 40,00 

 

Baik 

 

> 50,00 

 

Sangat Baik 

Sumber: I Gde Bisma (2010:78) 

 Sedangkan menurut Kuncoro dan Radianto dalam (Munir, 2004) desentralisasi fiskal 

dapat dicerminkan melalui struktur pengeluaran daerah, dengan angka Indeks Kemampuan Rutin 

(IKR), yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. 

Tolak ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap pengeluaran rutin tanpa transfer 

dari pemerintah pusat dapat menggunakan skala seperti dalam Tabel 2.2 

Tabel 2.2 

PAD / Pengeluaran Rutin ( % ) Kemampuan Keuangan Daerah 

0,00 - 10,00 Sangat Kurang 

10,01 - 20,00 Kurang 

20,01 - 30,00 Sedang 

30,01 - 40,00 Sedang 

40,01 - 50,00 Cukup 

� 50,00 Baik 

Sumber : Tumilar (dalam Munir,2004) 



Jika, DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal) menurun maka, hal inimenunjukkan bahwa 

kemampuan keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

meningkat sebab, peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan TPD (Total 

Pendapatan Daerah). Sedangkan besarnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilakukan 

melalui analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut (Sumardi, 2008) : 

 

 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Tolak ukur rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan skala 

seperti dalam tabel 2.3 

Tabel 2.3 

Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuda RKKD Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0%  s/d  25% Instruktif 

Rendah 25%  s/d 50% Konsultatif 

Sedang 50% s/d 75% Partisispatif 

Tinggi 75% s/d 100% Delegatif 

Sumber : http://www.docstoc.com/ PAD dan peta kemampuan keuangan daerah 



Jika, RKKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) menurun maka, hal ini menunjukkan 

kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD meningkat sebab, 

peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. 

Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang 

menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa 

bantuan dari pemerintah pusat. 

Adapun Pola hubungan Keuangan Daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut 

: 

- Pola Hubungan Instruktif : Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian pemerintah daerah (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) 

- Pola Hubungan Konsultatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, 

karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. 

- Pola Hubugan Partisipatif : Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat 

daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan 

urusan otonomi. 

- Pola Hubungan Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena 

daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi 

daerah. 

Apabila dipadukan rasio kemandirian keuangan daerah (mengukur seberapa jauh 

penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah) dengan derajat 

desentralisasi fiskal (digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap 

pendapatan daerah secara keseluruhan) maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. 



Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan 

daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri maka akan menunjukkan kinerja keuangan yang 

positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandiran keuangan 

daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada 

daerah tersebut. 

Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah diperlukan 

pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah kabupaten dan kota. Untuk membuat peta 

kemampuan keuangan dapat menggunakan metode kuadran dan metode indeks (Sumardi, 2008).  

Metode Kuadran digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah 

dengan melihat posisi kabupaten/kota di kuadran. Interpretasi dari masing-masing kuadran pada 

tabel 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 2.4 

Kuadaran Kondisi 

I Kondisi paling ideal.PAD mengambil peran besar dalam APBD 

dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi 

lokal. Kondisi ditunjukkan dengan besarnya nilai share serta 

nilai growth yang tinggi. 

II Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Sehingga PAD berpeluang 

memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap 

APBD masih rendah namun pertumbuhan PAD tinggi. 

III Kondisi ini juga belum ideal. Peran APBD yang besar dalam 

APBD mempunyai peluang kecil karena pertumbuhan PAD 

nya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, 

namun pertumbuhan PAD rendah. 

IV Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang 

besar dalam APBD dan daerah belum mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. 

Sumber:http://www.docstto.com/PAD dan peta kemampuan keuangan daerah. 



Metode kuadran merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua 

buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X,Y), dimana X merupakan rata-rata dari 

skor rata-rata indeks growth dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor indeks share. Selanjutnya 

kabupaten/kota di Sumatera Utara ditempatkan di kuadran sesuai skor yang dimilikinya 

(Frediyanto, 2010). Indeks Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini 

mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan 

pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. 

Sedangkan growth merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun 

sebelumnya. Secara matematis ukuran nilai share dan growth dapat diperoleh melalui rumus 

berikut: 

- Share (Kontribusi) 

�
��


� ��
 x 100%	

Growth (Pertumbuhan) 

()*+, − )*+, − 1)/0

)*+1 − 1
	/	100% 

 

Adapun peta kemampuan keuangan daerah metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) 

merupakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (growth), Indeks Elastisitas, dan Indeks 

Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan 

minimum dari masing-masing komponen. 

- Menghitung Indeks Growth (Pertumbuhan) =XG 



=
G	hasil	pengukuran − G	minimum

G	maksimum − G	minimum
 

- Menghitung Indeks Share (Kontribusi) = XS :  

=
S	hasil	penngukuran − S	minimum

S	maksimum − S	minimum
 

- Menghitung Indeks Elasticity = XE 

/ =
S	hasil	Pengukuran − S	minimum

S	maksimum − S	minimum
 

Berdasarkan persamaan di atas maka persamaan Indeks Kemampuan  

Keuangan (IKK) dapat ditulis sebagai berikut: 

Keterangan:  

XG = Indeks Growth (PAD) 

XE = Indeks Elastisitas (Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi) 

XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD) 

Adapun Indeks Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari  

tahun i-1. Sedangkan Indeks Elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan  

pertumbuhan PDRB. Rasio ini digunakan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD 

terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Dan Indeks Share merupakan rasio PAD 

terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh 

kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian  

 Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek 

penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan 

dengan hal itu maka subjekn dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Medan. 

 Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi 

objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 

anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Pemerintah Kota Medan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan yang terletak di Jalan Kapten 

Maulana Lubis Nomor 2 Medan. 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis data kualitatif dan 

data kuantitatif
9
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Menurut Suliyanto, SE, M.Si 

1. Data Kualitatif adalah data yang berupa pendapat / adjustment sehingga tidak 

berupa angka, melainkan berupa kata atau kalimat.  

2. Data Kuantitaif adalah data yang berupa angka atau bilangan. 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Elvis. F. Purba: “ Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah 

dikumpulkanoleh orang atau instansi lain dan siapdigunakan oleh orang 

ketiga.”
10

Dalam Penelitian ini, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu 

data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau insatansi lain dan siap 

digunakan oleh orang ketiga. Data sekunder tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kota Medan untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian diperlukan data. Adapun metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang akurat dan rekevan dengan maksud untuk mencapai tujuan penelitian, 

yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu:  

1) Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara 

spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat. 

2) Penelitian Kepustakaan 
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Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menguumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti : 

buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan lain-lainnya. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca berbagai 

literature yang terkait dengan penelitian sebagai landasan teori yang menuntun penelitian 

tetap pada jalur penelitian ilmiah. Hal ini dapat dilakukan dengan menelaah beberapa 

kajian dari buku-buku, jurnal, skripsi, atau dari internet. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis. 

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode komparatif. 

a) Metode Deskriptif 

Menurut Jadongan Sijabat: metode deskriptif merupakan psoses transformasi data 

penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan”. 
11

 

Menurut Sudaryono: “deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap 

atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur”.
12

Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (descriptive 

kuantitative analysis method), yaitu dengan menguraikan konsep perhitungan Rasio 

Keuangan untuk menghitung Rasio Keuangan dari laporan keuangan yang terdapat 
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dalam realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan untuk tahun anggara 2014 sampai 

dengan 2018 yang dilakukan dengan cara : 

Menghitung Rasio Keuangan Kota Medan dengan mengunakan : 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

4. Indeks Kemampuan Rutin 

5. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 

6. Analisis Pertumbuhan Belanja 

 

b) Metode Komparatif 

“Metode Komporatif adalah ingin membandingkan dua atau tiga kejadian 

dengan melihat penyebab-penyebab”.
13

Suatu metode analisis dengan menggunakan 

data yang diperoleh dari objek penelitian, lalu membandingkan dengan teori atau keadaan 

untuk mencari jawaban secara mendasar tentangt sebab akibat, dengan menganalisis 

faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan yang bermanfaat dalam pemecahan masalah. 

Analisis komparatif merupakan metode dan teknik analisis dengan 

membandingkan laporan keuangan pemerintah untuk periode atau lebih dengan 

menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam persentase dan perbandingan yang 

dinyatakan dengan rasio. Analisis dengan menggunakan metode ini digunakan untuk 
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mengetahui perubahan-perubahan dan perkembangan kemampuan keuangan daerah 

Pemerintah Kota Medan mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


