
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia sudah mengalami

kemajuan yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 yang dimulai diterapkan ditahun 2015 maka penerapan sistem akuntansi

pemerintahan adalah berbasis akrual dan telah mempunyai landasan hukum.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi

atau peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada

saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan. Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akurual maka

akan memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah dan menjanjikan  data

yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Semakin besarnya dana yang

dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan  akuntanbilitas keuangan

sebagai wujud transparasi keuangan pemerintah dalam pemerintahan.

Saat ini pemerintah pusat memberikan wewenang melakukan otomomi

daerah kepada setiap kepala daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-

undangan. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau provinsi yang ada di

Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara akan memberikan kebebasan untuk

mengelola dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan



masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan

yang dicapai,  hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah

daerahnyasesuai dengan hasil yang telah dicapai

Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya

transparasi dan akuntanbilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.24

Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi

kelembagaan dalam menciptakan good govermance, yaitu pemerintah yang

bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsifdan akuntabel.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap

APBD yang dilakukan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan

pertanggung jawaban  keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah

daerah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat

untuk menganalisa kinerja pemerintah tersebut adalah dengan melakukan analisis

rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Dalam hal ini pada Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara

dengan melihat kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama ,untuk membantu memperbaiki

kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu

pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam

pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan

untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk

mewujudkan pertangungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi



kelembagaan. Pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang baik tentu

harus sejalan dengan visi dan misi Dinas, rencana pembangunan jangka

menengah, rencana kerja dinas, serta didasarkan atas Peformance-based

budgeting

Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian jelaslah bahwa

perencanaan mempunyai fungsi untuk mengarahkan perhatian kepada tujuan

tersebut. Perencanaan yang baik, akan memberikan arah dari masing-masing

bagian dalam perusahaan menuju kepada satu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntanbilitas dan transparansi

dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan dengan

cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Dalam konteks ini implementasi standar

akuntansi pemerintah sesungguhnya merupakan tantangan besar yang

membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem

dan sumber daya manusianya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan

perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparansi dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat

untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem  terintegrasi yang

diwujudkan dalam anggaran.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang prinsip-prinsp akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

melalui system akuntansi pemerintah daerah. SAP menegaskan serangkaian

prosedur manual maupun terkomperisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan.

Analisis kinerja rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke sebelumnya sehingga

dapat diketahui kecendrungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan

cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan

rasio keuangan daerah  lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama

untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap

pemerintah daerah lainnya. Analisis rasio APBD adalah usaha untuk

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan pemerintah

yang tersedia.

Ada beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang

pertama Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya campurtangan

pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukan tingkat kesiapan

pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi

kontibusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan desentraralisasi

KeduaTingkat Keserasian yaitu menggambarkan bagaimana

pemerintahdaerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan



belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja

pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana

masyarakat cenderung semakin kecil. KetigaRasio Efektivitas Pendapatan Asli

Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi rill daerah.Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik

kinerja pemerintah daerah.

KeempatRasio Efisiensi Belanja Daerah Rasio efisiensi menggambarkan

perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah.

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari

suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui

bagaimana kecendrungan yang terjadi pada laporan keuangan yang ada pada

Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Pengukuran dapat dijadikan evaluasi

dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya.

Selain itu dapat dijadikan tolak ukur untuk peningkatan kinerja keuangan

khususnya  pada dinas periode berikutnya. Pengukuran kinerja sangat penting

untuk menilai akuntanbilitas bukan sekedar menunjukkan  bagaimana kemampuan

uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan

bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, efektif.

Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas

Lingkungan Hidup Sumatera Utara untuk kepentingan publik sehingga dapat



dijadikan evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah

periode berikutnya. Maka perlu dilakukan suatu analisis kinerja keuangan yang

dikelolanya.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013-2017

KETEARNGAN Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

PENDAPATAN 1.016.028.650 997.470.763 585.799.000 690.666.000 1.237.239.000

PAD 1.016.028.650 997.470.763 585.799.000 690.666.000 1.237.239.000

BELANJA 25.389.803.300 29.249.324.796 23.015.420.122 39.418.438.152 62.674.625.581

Belanja Operasi 25.060.311.156 28.885.446.841 21.235.851.122 28.067.386.252 60.843.483.781

Belanja Modal 329.491.882,00 393.857.995,00 1.779.569.000 11.351.051.90 1.831.141.800

Surplus/ (Defisit) (24.373.774.338) (28.251.854.033) (22.429.621.122) (38.727.772.152) (61.437.386.581)

Sumber : APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dalam Tabel 1.1  di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2013 sampai dengan

2017 mengalami defisit di setiap tahunnya, dan defisit yang tertinggi terjadi pada

tahun 2017. Sehingga untuk dapat menilai apakah  kinerja keuangan pada tahun

2013-2017 sudah dapat dinilai baik atau tidak harus dilakukan pengukuran

melalui rasio keuangan.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian ini. Analisis kinerja keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai

tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pemerintah daerah

dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2017. Dengan meneliti kinerja

keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis merumuskan masalah yang terdapat dalam skripsi

adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan  pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Utara jika dikaji dengan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,

Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah”.

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja

keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dikaji dengan

Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Keraserasian, Rasio Efektivitas Pendapatan

Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap, agar hasil yang

diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain



1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat unutk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kinerja

keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan

masukkan dalam kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Utara .

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk

bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam

bidang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah prestasi kerja atau pencapaian yang diterima sebuah

perusahaan dalam menjalankan program/kegiatan organisasinya dalam periode

tertentu.Menurut Irham Fahmi Mengemukakan pendapat bahwa: “Kinerja

adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana telah

dilaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan

secara baik dan benar1”.

Dalam buku Mardiasmo menjelaskan bahwa: “Kinerja Sektor Publik

bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat

digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperehensif”.2

Selain itu, output yang dihasilkan organisasi sektor publik juga bersifat

intangible sehingga diperlukan pengukuran non-finansial agar dapat

mencerminkan output yang sebenarnya dihasilkan.

Kinerja keuangan adalah salah satu analisis yang digunakan untuk melihat

sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Jadi

dapat disimpulakan bahwa kinerja keuangan instansi pemerintah daerah

merupakan tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan,

mengelola, dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan

berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

2.1.2 Indikator Kinerja

Menurut Mardiasmo bahwa:

1Irham fahmi, Analisis Kinerja Keuangan: Alfabeta, Bandung, 2017, Hal.35
2Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik: Andi, Yogyakarta, 2009, Hal. 122



“Penggunaan indikator kinerja penting untuk mengetahui suatu
aktivitas atau program untuk dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator
untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan
yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan
komponen berikut:

a. Biaya pelayanan(cost of service)
b. Penggunaan (utilization)
c. Kualitas dan standar pelayanan( quality and standarts)
d. Cakupan pelayanan(coverage)
e. Kepuasan(satisfaction)3

Peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut Mardiasmo adalah:

a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
b. Untuk mengevaluasi target akhir(final outcome) yang dihasilkan
c. Sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial
d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk

melakukan pilihan
e. Untuk menunjukan standar kerja
f. Untuk menunjukan efektivitas
g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki

efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target
sasaran, dan

h. Untuk menunjukkan wilayah bagian, atau proses yang masih
potensial untuk dilakukan penghematan biaya4

2.1.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja organuisasi sektor publik dapat dilakukan dengan

3Ibid, Hal. 125
4Ibid, Hal 128



menggunakan indikator kerja.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti

“Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah

program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

tersebut, dan yang paling penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah

ditargetkan pada saat perencanaan.”5

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti menjelaskan bahwa:

“pengukuran Kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang

memberikan informasi sedekimian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik

untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap

masyarakat.”6

Mardiasmo menjelaskan bahwa

“Pengukuran Kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama,
Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk membantu memperbaiki kinerja
pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber
daya pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk
mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.”7

Artinya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan kerterkaitan dengan

pencapaian arah perusahaan dimasa yang akan datang dalam visi dan misi organisasi.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, tujuan penilaian kinerja di sektor publik

yaitu

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan  sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

5Deddi  Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, Akuntansi  Sektor Publik: Salemba Empat, Edisi Kedua,
2010, Hal: 158

6Loc.Cit
7Mardiasmo, Op.Cit, Hal.121



4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan
pemberian penghargaan (reward)dan hukuman (punishment)

5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntanbilitas publik8.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian akuntansi pemerintah daerah tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara

umum. Karena akuntansi pemerintah/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi,

maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran,

pencatatan, dan pelaoran transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi.

Erlina menyatakan bahwa:“Akuntansi Keuangan Daerah adalah akuntansi yang

digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi di lingkungan pemerintah daerah”.9

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

tranksaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan laporan keuangan daerah

merupakan informasi yang menurut data sebagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial

merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu ekonomi pemerintah daerah pada saat

atau periode tertentu.Menurut kasmir, dalam pengertian sederhana:“Laporan Keuanganadalah

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam

periode tertentu”10

Menurut Kasmir, bahwa: “Dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui  posisi

perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.”11

8Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, Loc.Cit
9Erlina, Dkk, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Cetakan

Ketiga, Jakarta,2017, Hal. 3
9 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan: Edisi Pertama, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,

Hal. 7
10Kasmir, Loc.Cit



Menurut Hery, bahwa: “Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan

atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”12

Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah

(provinsi, kabupaten, kota) yang digunakan sebagai intonasi dalam rangka mengambil keputusan

ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak Pemda. Pihak ekstrenal Pemda yang memerlukan

akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain adalah DPRD, Badan

Pemeriksa Keuangan, Investor, Kreditur, dan Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerintah

Daerah, Rakyat, Pemda Lain, Pemerintah Pusat yang seluruhnya termasuk dalam akuntansi

keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk manyajikan informasi yang relevan

mengenai posisi keungan dan seluruh trransaksi yang dilakukian oleh permerintah daerah selama

satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk

membandingkan relisasi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut

Nuramalia Hasanah bahwa: “Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi

posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor

publik”13

Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan bagian dari

pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut merupakan

11Hery, Teori Akuntansi: FEUI, Jakarta, 2013, Hal.7
13Nurmala Husana dan Achmad Fauzi, Akuntansi Pemerintahan: In Media, 2017,  Hal. 47



representasi posisi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah. Oleh karena

itu, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah).

Laporan keuangan daerah adalah informasi yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang

terutama ditunjukkan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Laporan

Keuangan ini harus disusun dan dilaporkan  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16,

dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena disana

disebutkan bahwa : Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah

pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Namun kita diperkenankan

untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana

pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah.

Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 yang intinya

ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual

dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, artinya sampai dengan tahun 2008.

Untuk masa transisi itulah PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit,

dimana kita memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis

kas, Neraca berdasarkan basis Akrual).



Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai

pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-

aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun

Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun

2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I

merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-

lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah

berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak

tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan

pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri),

sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk

menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang

memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran I dan Lampiran II adalah

sebagai berikut:

Lampiran I

1. Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih

2. Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran II

Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.



Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada

setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-masing

Laporan Keuangan akan mengalami perubahan.

Dengan strategi ini diharapkan pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami

kebingungan atas perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya

dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International Public Sector of

Accounting Standards(IPSAS).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan  salah satu instrument

kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk  meningkatkan pelayanan umum dan kesenjangan

masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal

pemerintah.

Dalam buku Abdul Halim: “ APBD dapat didefenisikan sebagai rencana operasional
keuangan pemda, dimana pada saru 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 penrimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.”14.

Menurut Mahmudi bahwa:” pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas

minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah Daerah”.15

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang mencerminkan

kondisi keuangan dari pemerintah daerah didalamnya meliputi informasi mengenai pendapatan,

belanja, dan pembiayaan. Melalui suatu analisis anggaran juga dapat menggambarkan rencana

14Abdul Halim, Op.Cit, Hal. 20
13Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama: Unit

Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta, 2016 , Hal. 136



strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola

keuangannya sendiri.

APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD

merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan

daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan APBD. Demikian pula semua

pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkam APBD. Karena APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar kegiatan pengendalian,pemeriksaan

dan pengawasan bagi kegiatan pemerintah daerah itu sendiri xdan menjadi salah satu yang

terpenting di pemerintahan.

Menurut Abdul Halim “ Istilah dan prosedur pada APBD dapat berubah/bervariasi

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ataupun yang telah direvisi.”16

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan

penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahterahaan masyarakat sesuai

dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD

harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah.

Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus

atau defisit PAD. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan

lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan

daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

16Abdul Halim, Op.Cit, Hal. 23



2.2.2 Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Nurlan Darise:

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.17

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis penapatan. Kelompok

pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain yang sah . belanja daerah

Balanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam belanja daerah

yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2. Pembiayaan

Dalam setiap APBD, ketiga harus selalu dalam posnya masing-masing yakni Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Akan tetapi bagaimana

kondisi APBD suatu daerah defisit atau surplus, tergantung pada kapasitas Pendapatan Daerah

yang bersangkutan.

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiyaan merupakan

penerimaan daerah, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan daerah,

antara lain sisa lebih penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber

pembiayaan yang merupakan penegluaran, antara lain pembayaran hutang pokok.

17Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2008, Hal.97.



2.3Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah dinilai apabila alokasi dari realisasi anggaran terlaksana

dengan baik. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara

luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga

publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada

kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis

rasio keuangan perlu dilaksanakan.

Dalam buku Amran Manurung dan Halomoan Sihombing yang berjudul Analisis  Laporan

Keuangan  ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang

bersumber dari LRA antara lain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat

Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi Pendaptan Asli Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli

Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

2.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menggambarkan besarnya camputangan pemerintah pusat

dalam pembangunan daerah yang menunjukan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam

melaksanakan otonomi daerah.

Daerah desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Berikut ini adalah kriteria untuk menilai Rasio Desentralisasi.

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Rasio Desentalisasi
Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi

0,00-10,00 Sangat Kurang
10,00-20,00 Kurang
20,00-30,00 Sedang



30,00-40,00 Cukup
40,00-50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 2010

Mahmudi mengatakan bahwa: “Derajat desentralisasi dihitung berdasarkanperbandingan

antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Penerimaan daerah”18

Rasio ini menujukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin

tinggi kontibusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan desentraralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi= Pendapatan Asli Daerah
Total Pendaptan Asli Daerahx 100%

2.3.2 Rasio Keserasian Belanja

Rasio menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya

pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana

yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan)

yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat cenderung semakin kecil.

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja

operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.

Untuk dapat menghitung rasio keserasian belanja daerah dilihat sebagai berikut:

Rasio Keserasian=
Total Belanja  Operasi

Total Belanja Daerah
x 100%

18Mahmudi, Op.Cit, Hal. 140



Tabel 2.2 dibawah adalah kriteria untuk menilai keserasian Belanja Daerah

Tabel 2.2

Kriteria Keserasian Belanja Daerah

Keserasian Belanja Keuangan
Daerah

Rasio (%)

Tidak Serasi 0-20
Kurang Serasi >20-40
Cukup Serasi >40-60

Serasi >60-80
Sangat Serasi >80-100

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, 2006

2.3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja

pemerintah daerah.

Untuk dapat menilai suatu PAD sudah dapat dikatakan efektiv atau tidak dapat dinilai dari

kriteria berikut ini:

Tabel 2.3

Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas  (%)

Sangat Efektif >100

Efektif 90-100

Cukup Efektif 80-90

Kurang Efektif 60-80

Tidak Efektif 0-60

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.32



Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PA = Realisasi Anggaran PAD
AnggaranPAD x 100%

2.3.4 Rasio Efesisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan

anggaran belanja daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan dikategorikan efisen

apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti

kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara

cermat berapa besar biaya dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang diterimanya

sehingga dapat dapat diketahui apakah kegiatan belanja daerah tersebut efisien atau tidak.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah

dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan daerah dapat

ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria Efisien Efisiensi Belanja Daerah (%)

Tidak Efisien >100

Kurang Efisiens 90-100

Cukup Efisien 80-90

Efisien 60-80

Sangat Efisien <60

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.32

Untuk menghitung  rasio Efisiensi Belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi  Belanja=
Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah
x 100%



Dalam buku Amran Manurung dan Halomoan Sihombing: “Rasio Efisiensi Belanja ini

digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah”.19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu pendekatan

penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual

dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Pada penelitian

ini peneliti menggunakan metode deskriptif untukmenilai kinerja keuangan Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiSumatera

Utara.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang beralokasi di JalanTeuku Daud

No.5 Medan Polonia, Kota Medan. Kinerja keuangan akan dianalisis dengan menggunakan rasio

keuangan antara lain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio

Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

19Amran Manurung dan Halomoan Sihombing,Analisis Laporan Keuangan: Fakultas Ekonomi
Universitas HKBP Nommensen, 2018, Hal. 248



3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik yaitu beberapa rencana

dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Utara

3.3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder. Data sekunder

adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Yang dimana data ini diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi Seperti Laporan APBD, dan LRA.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mempelajari dan masalah pustaka yang berhubungan

dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini digunakan berdasarkan kepustakaan dengan

cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis Kinerja

Keuangan, seperti: Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah yang

berhubungan dengan masalah yang dianalisis

2. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan

dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dari metode ini adalah rencana dan

realisasi Anggaran  Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Utara tahun 2013-2017.



3.5Metode Analisis Data

Menurut  Sugiono: “Metode deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisis

atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”.20

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Metode

analisa dengan terlebih dahulu mengumpul data yang kemudian diklarifikasi, dianalisa,

selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat memberikan gambarkan yang jelas mengenai

keadaan yang diteliti. Dalam hal ini analisa data akan dilakukan dengan menggunakan rasio

keuangan daerah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya:

Rasio Keuangan Daerah yang digunakan yaitu:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

2. Rasio Efektivitas PAD

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

4. Rasio Keserasian

208Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi: Cetakan Kesembilanbelas, Alfabeta, 2011, Hal 169.


