
BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Otonomi Daerah 

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desetralisasi adalah 

penyerahan wewenang  pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan megurus urusan pemerintah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian otonomi secara riil dan seluas-luasnya adalah 

swasembada yang sebesar-besarnya dan keuangan daerah yang sebanyak-

banyaknya. Dalam otonomi daerah perimbangan keuangan pusat dan 

daerah merupakan persoalan yang perlu diperhatikan (Aida, 2005).  

Otonomi atau desetralisasi dilakukan karena tidak adanya suatu 

pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat 
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kebijakan publik di segala bidang ataupun mampu melaksanakan 

kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. 

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki suatu tujuan yaitu 

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah 

(Mardiasmo, 2002). Dan dengan adanya desetraliasi diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran 

seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.  

Ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi (Abdul 

Halim, 2004) adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan keuangan daerah, berarti daerah harus memliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahannya. 

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin 

agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber 

keuangan daerah terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah 

daerah menjadi lebih besar. 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan 

efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan 

otonomi daerah dituntun untuk mencari alternatif sumber pembiayaan 

pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan 
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(sharing) dan bagian dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan dan 

publik sesuai prioritas dan aspirasi masyarakat. 

Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan 

untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada 

pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan 

meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, 

sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan tabungan 

(investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah. 

Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan 

retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat  

Dengan kondisi seperti itu, peranan investasi swasta dan 

perusahaan milik daerah sangan diharapkan sebagai pemacu utama 

pertumbuhan ekonomi daerah (enginee if growth). Dengan juga 

diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar 

(Mardiasmo, 2002). 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan 

keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-

usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif 

masyarakat. Sidik (2002) mengemukakan desentralisasi fiskal merupakan 

salah satu komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah daerah 
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melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam 

pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka 

daerah harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik 

yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk sucharge of 

taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun 

subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.  

 

2. Keuangan Daerah 

a. Pengertian Keuangan Daerah 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah telah melakukan 

reformasi manajemen keuangan negara/daerah. Salah satu bentuk 

reformasi tersebut adalah diterbikannya dua UU yang mengatur 

tentang keuangan daerah yakni UU No. 317 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  

Selain itu diterbitkan pula PP No. 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencoba lebih jauh mendahului 

proses penganggaran dengan proses perencanaan, mulai dari 

penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. 

Yang terpenting dalam PP ini adalah adanya prinsip pengelolaan 

keuangan daerah yang meliputi prinsip: tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis efektif, 

transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, 
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kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai turunan dari PP 

No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah 

diterbitkan pula Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mulai dari penjelasan 

prinsip, fungsi keuangan daerah, kekuasaan keuangan daerah, 

penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan 

daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Belum genap 

satu tahun berlakunya Permendagri No. 13 Tahun 2006, Depdagri 

kembali mengeluarkan revisinya menjadi Permendagri No. 59 Tahun 

2007. Tidak heran revisi ini diberlakukan karena sejak Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 diimplementasikan, ia mendapat kritik dari 

berbagai daerah, meskipun Permendagri revisi ini juga tidak bebas 

dari kritikan 

Keuangan daerah penting dalam otonomi daerah karena dari 

keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan penjelasan UU No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan 

uang dan segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut dalam kerangka APBD. 
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Menurut Mamesah (Halim, 2007), keuangan daerah dapat 

diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, 

demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun 

barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 

dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta 

pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. Keuangan Daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri 

dari keuangan yang dikelola langsung kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung 

adalah Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) dan barang-

barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang 

dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Salah satu konsekuensi pelaksana otonomi daerah adalah 

adanya sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk 

membiayai penyelenggaraan otonomi. Kapasitas keuangan 

Pemerintah Daerah (Pemda) menentukan kemampuan Pemda dalam 

menjalankan fungsi-fungsi seperti fungsi pelayanan masyarakat 

(public service funcion), melaksanakan fungsi pembangunan 

(development funcion) dan melaksanakan fungsi perlindungan 

masyarakat (protective fungcion). Rendahnya kemampuan keuangan 

daerah menimbulkan siklus efek negatif yaitu rendahnya tingkat 

pelayanan masyarakat yang selanjutnya mengundang campur tangan 

Pusat dan bahkan akan dialihkannya beberapa fungsi Pemda ke 
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tingkat pemerintah yang lebih atas ataupun kepada instansi-instansi 

vertikal. 

b.  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan 

semua pengeluaran daerah disisi yang lain. Selain itu APBD 

merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

disusun berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, serta 

berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. 

Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak 

tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari 

sisi pendapatan maupun sis belanja. 

APBD sebagai rencana kerja keuangan daerah adalah sangat 

penting dalam rangka penyenggaraan fungsi daerah otonom. Boleh 

dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung 

berbagai kepentingan publik (public accountability) yang 

diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana saat 

tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. 
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1) Fungsi Otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dsar 

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan. 

2) Fungsi Perencanaan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada 

tahun yang bersangkutan. 

3) Fungsi Pengawasan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

4) Fungsi Alokasi yaitu bahwa anggaran daerah untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya , serta 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. 

5) Fungsi Distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran daerah harus 

mempertahankan rasa kepeduilan dan kepatuhan. 

c.  Kinerja keuangan 

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, 

baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai 

dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana 

dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang 

direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila 

pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang 
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dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja 

keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator 

keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk 

menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis 

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas 

dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.   

Kemudian salah satu alat untuk menganalisis kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan 

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007).  Dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis , 

efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan perlu 

dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaedah pengakuntansinya 

dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta 

(Mardiasmo, 2002). 

d.  Rasio Keuangan pada APBD  

Halim (2007) mengemukakan bahwa analisis rasio 

keuangan pada APBD yaitu dengan membandingkan hasil yang di 

capai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. 

Selain itu, dapat pula dilakukan  dengan cara membandingkan 

dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu 

dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang 
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potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio 

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah 

lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio 

keuangan pada APBD yaitu : 

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

2) Pihak eksekutif sebagai landsan dalam menyusun APBD 

berikutnya. 

3) Pemerintah Pusat atau Provinsi sebagai bahan masukan dalam 

membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

4) Masyarakat dan Kreditor, sebagai pihak yang turut memiliki 

saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun 

membeli obligasi. 

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data 

keuangan yang bersumber dari APBD (Halim, 2007), yaitu rasio 

kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan 

efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan 

dan debt service coverage rastio. Namun dari penjelasan tersebut 

yang terkait hanya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio 

efisiensi. 

e.  Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai 

mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. 

Pandangan ini terlalu menyederhanakan, dan cenderung 
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menghasilkan rekomendasi kebijakan sepihak yang kurang 

memperhatikan masyarakat dan mengedepankan kepentingan 

pemerintah daerah. Bagi penganut pandangan ini, otonomi daerah 

akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber pembiayaan 

yang tersedia bagi daerah otonom sangat kurus, sedangkan dari 

sudut kuantitas sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Dalam 

konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah dapat 

menyangkut beberapa aspek berikut:  

1) Pengelolaan/optimalisasi seluruh sumber yang mampu 

memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan 

yang mungkin dilakukan. 

2) Dikelola oleh multi lembaga; ditetapkan oleh badan legislatif 

dan eksekutif, dilaksanakan oleh eksekutif, serta diawasi oleh 

badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.  

3)  Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.  

4) Didasari prinsip-prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.  

5) Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan 

dan pengeluaran. Pada isi penerimaan, daerah dapat melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, 

daerah dapat melakukan redefiisi proses penganggaran, perbaikan 

tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan 

pemerintah.  
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3. Efisiensi Keuangan Daerah  

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara output yang dihasilkan terhadap input yang dianggarkan atau 

realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil 

rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dan 

pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya 

pengeluaran untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya 

sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya 

tersebut efisiensi atau tidak. Dalam hal ini dengan mengasumsikan 

bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan 

memenuhi dari apa yang dihasilkannya. Pada sektor pelayanan 

masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan 

pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah 

dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah 

mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan 

biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.  

 

4. Efektivitas Keuangan Daerah 

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah 

daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 

direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, 
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efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.  

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan 

kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli 

daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).  

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan 

efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi 

rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.  

 

5. Kemandirian Keuangan Daerah 

Halim (2007) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan 

daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian 

keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah 

(PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber 

lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. 

Kemandirian fiskal daerah (otonom fiskal) merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan.  

Menurut Mardiasmo dalam Hessel Noggi (2005) disebutkan 

bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah : 

a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas 

masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan 
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hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan 

memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah. 

b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih 

rendah yang memiliki informasi lebih lengkap. 

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. 

Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap 

pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

tahun 2005 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, sumber 

pendapatan daerah kabupaten / kota terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang 

menunjukan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-

sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat 

dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin 

dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-

potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung 

pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.  

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi 

dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos 

Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil 
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perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta 

Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 

Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu : 

pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

b. Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang 

diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Kelompok pendapatan 

trasnfer untuk kabupaten/kota dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

1) Transfer pemerintah pusat (Dana perimbangan), yaitu dana bagi 

hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan 

dana alokasi khusus. 

2) Transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana otonomi khusus 

dan dana penyesuaian. 

3) Transfer pemerintah provinsi yaitu pendapatan bagi hasil pajak 

dan pendapatan bagi hasil lainnya. 

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, 

terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan 

lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan 

lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai 
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penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan 

jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta 

17 penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian 

sumber penerimaan daerah sangt bergantung pada potensi daerah itu 

sendiri. Sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang 

mencakup : 

1) Pendapatan Hibah 

2) Pendapatan Dana Darurat 

3) Pendapatan Lainnya 

 

6. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Kapasitas Pelayanan Pemerintah daerah 

Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya 

ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 

kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah 

(Harimurti, 2007), yaitu belanja modal. Total belanja modal 

mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah membelanjakan 

uangnya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di pemerintahan, 

membangun infrasturktur, meningkatkan investasi, mempebaiki dan 

merawat pelayanan umum dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualias pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat.  
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Dengan mengambil konsep pengelolaan keuangan publik 

dari Brobak dan Sjolander (2001) dalam Nugraha (2004), kedua 

peneliti membagi tahapan studi pengembangan kapasitas tersebut 

dalam empat elemen dasar dalam pengelolaan keuangan publik, 

yaitu :  

1) perencanaan dan penganggaran; 

2) akuntansi;  

3) pembayaran, dan 

4) audit dan pendapatan.  

Dari studi tersebut dapat di simpulkan bahwa kapasitas 

kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara dinilai masih 

banyak kekuarangan, yang diakibatkan oleh penerapan program ini 

terlalu terburu-buru dan tidak dilakukan secara matang. Artinya 

penerapan program pengelolaan keuangan yang ada lebih terkesan 

memenuhi kebutuhan formalitas administrasi keuangan semata 

dibandingkan dengan memenuhi kaidah pengelolaan sesungguhnya.  

Untuk itu maka selanjutnya Goran Anderson and Jan 

Isaksen (2002) merekomendasikan sejumlah pengembangan 

kapasitas yang menyangkut pengelolaan dan perencanaan sumber 

pendapatan, peningkatan kapasitas (pendidikan) sumber daya 

manusia pengelola, perbaikan dalam manajemen sumber daya, 

peningkatan kerjasama dengan kelembagaan terkait. 

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016



 

30 

 

Sehingga dengan makin besarnya belanja modal yang 

dikeluarkan pemerintah daerah akan menunjukan bahwa semakin 

besar pula upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas 

pelayanan pemerintah daerah.  

b. Elemen Belanja Daerah 

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 bahwa Belanja 

Daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu : 

1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan 

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis 

belanja yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak 

terduga. 

2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok Belanja Langsung sesuai dengan Permendagri No. 59 

Tahun 2007 revisi dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 ada tiga 

yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja 

modal. 

 

7. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah meningkatnya tingkat 

kegiatan ekonomi suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada 

tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ini 
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akan terjadi jika masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Apabila investasi 

meningkat maka secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Boediono (1981) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada 

arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau 

perkembangan. Oleh karena itu, pamakai indikator pertumbuhan 

ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Waktu yang 

diperlukan dapat kurang lebih antara 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun 

atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dihitung dari 

perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga 

konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Adapun 

pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan Formulasi sebagai berikut 

(Boediono, 1981): 

 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah  = %100
)(

1

1
x

PDRB

PDRBPDRB

t

tt






 

Keterangan : 

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t 

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t 

PDRB (Produk Domestik Bruto) merupakan keberhasilan 

pembangunan daerah baik dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat 

swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya. Hasil 

yang diperoleh dapat dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari 
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berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. 

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan 

keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan dan sekaligus 

untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. PDRB 

juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber 

daya alam yang dimilki. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke 

tahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga 

berlaku maupun berdasarkan harga konstan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

1. Perumusan Model Penelitian  

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah 

(Mardiasmo, 2002). Pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu 

indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan 

ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu (Nuni Wulandari , 2009). 

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan 

salah satu indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah. 

Efisiensi keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio efiisiensi 

pada APBD. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara input dan output atau realisasi belanja dengan 

realisasi pendapatan daerah (Abdul Halim dalam Ardi Hamzah, 2008). 

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya. 
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Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang 

dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang 

dihasilkannya. 

Pada sektor pelayanan masyarakat, efisiensi adalah kegiatan 

yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu  

kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan 

pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) 

yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang 

diinginkan. Rasio efisiensi dalam penelitian ini diproaksikan oleh 

realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (Abdul Halim dalam Ardi 

Hamzah , 2008). 

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio 

efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mariyam (2012) menyimpulkan bahwa 

efektivitas kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada 29 kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur Periode 2006 -2010. 

Otonomi fiskal daerah atau kemandirian keuangan daerah 

merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara 

keseluruhan. Otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, restribusi dan 
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lain-lain. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan 

rasio kemandirian pada APBD. Rasio kemandirian keuangan daerah 

menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah (Bahrul Ulum, 2010). Rasio ini juga menggambarkan 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. 

Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap 

pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Abdul Halim 

dalam Ardi Hamzah, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan, Donny (2010) menyimpulkan Rasio kemandirian 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

kota/kabupaten di Sumatera Barat. 

Ardi Hamzah (2008) melakukan penelitian mengenai analisa 

kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, 

dan kemiskinan pada kabupaten dan kota di Jawa Timur menyimpulkan 

bahwa kesenjangan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian cukup 

besar, bahkan rasio efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan besar sekali. 

Selain itu hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan rasio kemandirian, dan rasio 

efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonimi, 

sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  
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Otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik (Hessel Nogi, 2005). Salah satu indikator kualitas 

pelayanan publik adalah dengan menggunakan tingkat kapasitas 

pelayanan pemerintah daerah (Nur Indah Susanti, 2010). Kapasitas 

pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya pemerintah daerah untuk 

memberikan pelayanan kepada publik yang dihitung dari belanja 

pemerintah daerah (Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Semakin 

tinggi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan kepada publik diharapkan dapat 

meningkatkan publik. 

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang 

diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan dikelolanya, 

APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan 

pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah 

pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih 

leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya (Reza 

Monanda, 2009). Pengeluaran  pemerintah daerah merupakan salah satu 

faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pengeluaran pemerintah daerah yang terlalu kecil akan merugikan 

pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan 

menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang 

proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Reza Monanda, 

PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016



 

36 

 

2009). Oleh karena perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan 

pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhmawati, Anita (2009) 

menyimpulkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang diukur dari 

pengeluaran belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Secara skematis, model penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H1 :  Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

H2 :  Efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Efisiensi Keuangan Daerah 
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Kemandirian Keuangan Daerah 
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H3 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

H4 :  Kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh signifikan 

terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah. 
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