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ABSTRAK

Utomo, Dwi Wahyu. 2011. Analisis Kontribusi PAD Terhadap Tingkat
Kemandirian APBD di Kabupaten Nganjuk. Skripsi. Jurusan Akuntansi.
Pembimbing, Dr. Roekhudin, SE., M.si., Ak. 96 lembar+ xviii.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Kontribusi Pendapatan
Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian APBD Kabupaten Nganjuk (tahun
anggaran 2005-2009)”. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini
adalah seberapa besar kontribusi dari PAD terhadap pendapatan daerah dari
Kabupaten Nganjuk untuk periode anggaran 2005-2009 dan untuk mengetahui
seberapa besar peranan pemerintah pusat terhadap keuangan daerah Kabupaten
Nganjuk selama tahun penelitian.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode ini menggunakan sumber sekunder. Adapun data yang digunakan adalah
jenis data sekunder dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DP2KAD) dan BPS dengan tinjauan APBD Tahun Anggaran 2005-
Tahun 2009, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi; metode analisa dan
interpretasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis
data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pengamatan selama lima tahun diketahui: 1)
gambaran besarnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah mulai
tahun 2005 – 2009 rata-rata pertahunnya sebesar 8,19%. Kontribusi terbesar
selama lima tahun penelitian masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan
rata-rata sebesar 90,90% per tahun. Pendapatan transfer ini merupakan bantuan
dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, 2) kontribusi PAD terhadap
kemandirian APBD dari tahun 2005 – 2009 rata-ratanya sebesar 8,92% pertahun
dengan tingkat trend KKD rata-rata per tahunnya sebesar 81,03%, dengan rata-
rata rasio sebesar ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah
Kabupaten Nganjuk masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari
pemerintah pusat masih sangat dominan atau Instruktif. Selain itu, trend dari KKD
sendiri juga mengalami penurunan karena rasionya masih di bawah 100%, 3) rasio
efektivitas keuangan daerah Kabupaten Nganjuk rata-rata sebesar 113,95% mulai
tahun 2005-2009. Dengan jumlah rasio sebesar ini menunjukkan bahwa tingkat
efektivitas keuangan daerah Kabupaten Nganjuk tergolong sangat efektif, 4) trend
EKD rata-rata sebesar 120,82% per tahun. Dari jumlah ini dapat disimpulkan
bahwa tingkat trend EKD dari tahun 2005-2009 tergolong mengalami
peningkatan.

Beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu 1) Pemerintah Kabupaten
Nganjuk dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio
dan trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. 2) Penetapan besaran
kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan
PAD. 3) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun dan realisasi
pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan
pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi
yang lebih baik.

Kata Kunci: Kontribusi PAD, Kemandirian APBD
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945, perubahan politik nasional

yang sejalan dengan pergantian penguasa telah memicu perubahan-perubahan

penting disuatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Sistem dan tata kelola

keuangan negara juga mengalami perubahan sejalan dengan perjalanan demokrasi

di Indonesia. Sejarah perkembangan sistem tata pemerintahan di Indonesia telah

mengalami pasang surut mengikuti irama rezim yang sedang berkuasa saat itu.

Sejak pemerintahan Indonesia berdiri, terdapat beberapa undang-undang

tentang pemerintahan daerah yang telah ditetapkan silih berganti untuk mencari

bentuk dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang

terjadi saat itu. Sampai tahun 1959 berlaku de facto federalism, yaitu lemahnya

kekuasaan pusat atas daerah seiring dengan turunnya efektivitas kekuasaan pusat

dan merebaknya gerakan separatisme di Indonesia. Dekrit presiden pada tanggal 5

Juli 1959 menandai sentralisasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat

hingga tahun 1966, kemudian setelah lengsernya rezim orde baru sekitar tahun

1998, Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang

sekarang lebih dikenal dengan sistem otonomi daerah. Dengan adanya otonomi

daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan

yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang

desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
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mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi

wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah,

terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat

serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi

menjadi UU No. 32 tahun 2004 memberikan wewenang, hak dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan otonomi daerah ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup

mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan

daerah. Pengelolaan yang cukup mendasar tersebut adalah mewajibkan

pemerintahan daerah untuk menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian

dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah

prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan

fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta

melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat

yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan

bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara

periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan
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daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Laporan keuangan dana APBD merupakan sarana/ alat utama dalam

menjalankan otonomi daerah. Begitu pentingnya APBD tersebut sehingga

penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan seksama

dengan memperhatikan skala prioritas. Di dalam APBD itu sendiri terkandung

unsur pendapatan dan belanja, dimana pendapatan yang dimaksud adalah sumber-

sumber penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sedangkan belanja yang dimaksud adalah pengeluaran-pengeluaran

yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat

pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah

dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan

daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta

fungsi masing-masing.
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Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya

pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dan penilaian kinerja

keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah

otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya di bidang keuangan. Namun,

pertanggungjawaban tersebut belum dilengkapi dengan informasi tentang

bagaimanakah kinerja keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom

agar dapat diperoleh peni1aian kinerja keuangan yang lebih komprehensif dalam

melaksanakan otonomi keuangan daerah. Dalam kaitan ini sangatlah relevan

dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten

Nganjuk.

Dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial yang akan diteliti

adalah kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten Nganjuk. Dimensi lain

yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi efektivitas keuangan daerah otonom

sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang

dianggarkan. Cakupan penelitian yang dilakukan meliputi kemandirian dan

efektivitas keuangan daerah tiap-tiap tahun dan kecenderungan/trend dari tahun ke

tahun. Kecenderungan/trend kemandirian dan efektivitas keuangan ini perlu

dilakukan karena mungkin saja tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan

kabupaten pada tiap-tiap tahun belum menunjukkan persentase yang

menggembirakan, namun memiliki kecenderungan/trend arah perkembangan yang

positif. Dengan demikian, dapat dilakukan penilaian kinerja keuangan daerah

yang lebih komprehensif.
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di

Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari pendapatan

asli daerah terhadap kemandirian APBD. Maka dari itu, penulis bermaksud

membuat penelitian dengan judul: “Analisis Kontribusi PAD Terhadap

Tingkat Kemandirian APBD Kabupaten Nganjuk Untuk Periode Tahun

Anggaran 2005-2009“.

1.2. PEMBATASAN MASALAH

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan

kemampuan penulis serta waktu yang tersedia, maka dilakukan pembatasan

masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan hanya pada realisasi APBD Kabupaten Nganjuk tahun

anggaran 2005-2009.

2. Data penelitian ini menggunakan data dari realisasi APBD Kabupaten

Nganjuk pada tahun anggaran 2005-2009.

1.3. PERUMUSAN MASALAH

Dari pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalahan

yang di munculkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kontribusi PAD Terhadap Tingkat Kemandirian APBD

Kabupaten Nganjuk?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian APBD Kabupaten

Nganjuk untuk periode penelitian tahun anggaran 2005-2009.
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1.5. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan

pengetahuan mengenai APBD, khususnya peran PAD terhadap tingkat

kemandirian APBD Kabupaten Nganjuk.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian

keuangan daerah.

3. Bagi lembaga pendidikan, dapat bermanfaat untuk memberikan bahan

referensi dan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

1.6. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan APBD dan struktur APBD, ,

serta metode pengukuran tingkat kemandirian APBD.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum obyek penelitian ,

penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam JESP UNM, Hadi Sumarsono mengemukakan bahwa Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan

pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar

penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau

mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi 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.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya

merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD

dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna

menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai

dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya

anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.
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Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan

pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai

secara berdayaguna dan berhasilguna.

2.2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, struktur APBD merupakan

satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah ;

2. Belanja Daerah; dan

3. Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan

dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah  yang  diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang

melalui  Rekening  Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana.  Pendapatan

daerah meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan, dan (c)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi

daerah itu sendiri yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah  dalam
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memungut PAD  dimaksudkan agar daerah  dapat mendanai pelaksanaan otonomi

daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

PAD terdiri dari:

2.2.1.1.1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 disebutkan Pajak Daerah,

yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang nomor 28 tahun 2009

disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Provinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor

b. Bea balik nama kenderaan bermotor

c. Pajak bahan bakar kenderaan bermotor.

d. Pajak air permukaan

e. Pajak rokok

2. Jenis pajak daerah Kabupaten terdiri dari :

a. Pajak hotel dan restoran

b. Pajak hiburan

c. Pajak reklame

d. Pajak penerangan jalan

e. Pajak mineral bukan logam dan bantuan.
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f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

g. pajak air tanah

h. pajak parkir

i. pajak sarang burung wallet

j. pajak PBB perdesaan dan perkotaan

k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 juga dicantumkan

tarif pajak paling tinggi yang dikenakan pada masing-masing jenis pajak sebagai

berikut :

a. Pajak kenderaan bermotor 10 %

b. Pajak balik nama kenderaan bermotor 20 %

c. Pajak bahan bakar kenderaan bermotor 10 %

d. Pajak hotel dan restoran 10 %

e. Pajak rokok 10%

f. Pajak hiburan 35 %

g. Pajak reklame 25 %

h. Pajak penerangan jalan 10 %

i. Pajak parkir 30%

j. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25 %

k. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

l. Pajak sarang burung wallet 10%

m. Pajak PBB perdesaan dan perkotaan 0,3%

n. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%
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Tarif pajak untuk daerah Provinsi diatur dengan peraturan pemerintah dan

penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah

Kabupaten/Kota, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan

peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber

pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

2.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II

menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 ada 3 jenis objek pajak retribusi

yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan. Dengan jenis retribusinya sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

d. Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

g. Retribusi Pelayanan Pasar;

h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
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l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

n. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.

Jenis pajak yang termasuk retribusi jenis usaha yaitu:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
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3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 dirinci menurut

obyek pendapatan yang mencakup:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

2.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 ayat (2) yang

termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi:

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
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b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.2.1.2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 159 yang termasuk

dalam dana perimbangan yaitu:

2.2.1.2.1. Dana Alokasi Umum

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan

berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang

ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria

tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan

DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

2.2.1.2.2. Dana Alokasi Khusus;

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159

huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka

pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas

nasional;

b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
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Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada pasal 162 ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan

Gubernur. Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.1.2.3. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ini menurut undang-undang dibagi menjadi dua, yang

meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam/bukan pajak.

1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud terdiri

dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan,

perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan,

perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak

orang pribadi dalam negeri.

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam/bukan pajak

berasal dari:

a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan

(IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang

dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap

(landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty)
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yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari

penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan

hasil perikanan;

d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah

yang bersangkutan;

e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah

yang bersangkutan;

f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan

setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan

dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang termasuk dalam

pendapatan lain-lain yang sah meliputi:

a) Pendapatan Hibah;

b) Pendapatan Dana Darurat;

c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;

e) Dana Penyesuaian; dan Dana Otonomi Khusus.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja  daerah meliputi semua pengeluaran uang  dari Rekening  Kas

Umum  Daerah yang  mengurangi ekuitas dana, yang  merupakan  kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
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kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang  klasifikasi

belanja  menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi,

fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1),

memberikan secara rinci klasifikasi belanja  daerah berdasarkan urusan wajib

urusan pilihan dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta

jenis belanja.

2.2.2.1. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi

belanja menurut urusan wajib mencakup:

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Pekerjaan Umum;

4) Perumahan Rakyat;

5) Penataan Ruang;

6) Perencanaan Pembangunan;

7) Perhubungan;

8) Lingkungan Hidup;

9) Kependudukan dan Catatan Sipil;

10) Pemberdayaan Perempuan;

11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

12) Sosial;
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13) Tenaga Kerja;

14) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

15) Penanaman Modal;

16) Kebudayaan;

17) Pemuda dan Olah Raga;

18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

19) Pemerintahan Umum;

20) Kepegawaian;

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

22) Statistik;

23) Arsip; dan

24) Komunikasi dan Informatika.

2.2.2.2. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

1) Pertanian;

2) Kehutanan;

3) Energi dan Sumber Daya Mineral;

4) Pariwisata;

5) Kelautan dan Perikanan;

6) Perdagangan;

7) Perindustrian; dan

8) Transmigrasi.
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2.2.2.3. Klasifikasi  Belanja Menurut Organisasi, Fungsi, Kelompok Belanja,

serta Jenis Belanja

Berdasarkan Dr. Muhammad Khusaini, Pengeluaran daerah (belanja

daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok, dan jenis belanja yang akan

dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran,

seperti secretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.

2) Belanja daerah menurut fungsi belanja, misalnya pendidikan, kesehatan, dan

fungsi-fungsi lainnya.

3) Belanja daerah menurut kelompok belanja, misalnya belanja administrasi

umum,belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

4) Belanja daerah menurut jenis belanja, misalnya belanja pegawai atau

personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja

pemeliharaan.

Berdasarkan struktur anggaran daerah tersebut, elemen-elemen yang

termasuk dalam belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja aparatur daerah

Bagian belanja yang berupa belanja administrasi umum, belanja

operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang

dialokasikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat

dan dampaknya tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat (public).
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2) Belanja pelayanan publik

Bagian belanja yang berupa belanja administrasi umum, belanja

operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang

dialokasikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat

dan dampaknya dinikmati secara langsung oleh masyarakat (public).

3) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Pengeluaran uang dengan kriteria:

a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak

terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.

b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan dating, seperti

yang diharapkan pada suatu pinjaman.

c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang

diaharapkan pada kegiatan investasi.

4) Belanja tidak tersangka

Pengeluaran yang disediakan untuk:

a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat

membahayakan daerah.

b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau

yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang

dibebaskan (dibatalkan) atau kelebihan penerimaan.
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Elemen-elemen belanja di atas dapat dijabarkan lagi sebagai berikut:

1) Belanja administrasi umum

Belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi

(tidak menambah asset). Jenis belanja yang termasuk dalam kelompok ini

adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan

belanja pemeliharaan.

2) Belanja operasi dan pemeliharaan

Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non

investasi (tidak menambah asset). Jenis belanja yang termasuk dalam

kelompok ini adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja

perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.

3) Belanja modal/pembangunan

Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi

(menambah asset).

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada  tahun-tahun anggaran berikutnya.  Pembiayaan

daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang  dimaksudkan untuk

menutup  defisit  atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59

terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
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2.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006  Pasal  60 menyebutkan bahwa

Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu;

2) Pencairan Dana Cadangan;

3) Penerimaan pinjaman daerah;

4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

6) Penerimaan piutang daerah.

2.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:

1) Pembentukan dana cadangan;

2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan

4) Pemberian pinjaman daerah.

2.3. Pengukuran Tingkat Kemandirian APBD

2.3.1. Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi menurut Halim

yang dikutip oleh AANB Dwirandra (2010:5) adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan permerintahannya.
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2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan

terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

2.3.2. Rasio Keuangan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja

keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah

daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126 yang dikutip oleh AANB

Dwirandra, 2010:5).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur

akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007:232), yaitu :

2.3.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”)

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah,

yang dapat diformulasikan (Halim, 2007:232)sebagai berikut.

Rasio Kemandirian = PAD x 100 %
DAU+Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi+ Pinjaman
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Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD

menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana

ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah,

demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin

tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen dari PAD.

2.3.2.2. Pola Hubungan Pusat-Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) yang dikutip

oleh AANB Dwirandra (2010:6) mengemukakan mengenai hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama

pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1 Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan

daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan

otonomi daerah secara finansial).

2 Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah

dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3 Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat

semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom
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bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran

pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

4 Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak

ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan

keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah

daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan

kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada

Tabel 1 berikut ini.

2.3.2.3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio

EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan

pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target

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

Tabel 1
Pola Hubungan, Tingkat Kemndirian,
dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Rasio Pola
Keuangan Kemandirian (%) Hubungan

Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif
Rendah > 25 – 50 Konsultatif
Sedang > 50 – 75 Partisipastif
Tinggi > 75 – 100 Delegatif
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Rasio EKD = Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

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

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri

dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 yang dikutip oleh AANB

Dwirandra (2010:8) mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah

otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Rasio
Keuangan Kemandirian (%)

Sangat Efektif > 100
Efektif > 90 – 100
Cukup Efektif > 80 – 90
Kurang Efektif >60 -80
Tidak Efektif ≤ 60

2.3.2.4. Rasio Kontribusi PAD Terhadap APBD

Perhitungan ini menggambarkan perbandingan antara besarnya Total PAD

dengan realisasi Total Pendapatan Daerah. Semakin besar hasil perhitungannya,

berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Rasio Kontribusi = Total PAD x 100%
Pendapatan Daerah
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2.3.2.5. Trend Kemandirian dan Efektivitas Keuangan DaerahOtonom

Kecenderungan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah otonom

penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini.

Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum

dapat memenuhi kemandirian dan efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat

trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun

lambat ada peluang akan menuju kemandirian dan efektivitas keuangan yang

ideal.

Amin (2000) yang dikutip oleh AANB Dwirandra (2010:9) menyatakan

bahwa persentase trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu

perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai

tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam

tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data

sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun

dasar. Dari penjelasan ini maka trend kemandirian dan efektivitas keuangan dapat

diformulasikan sebagai berikut.
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Trend KKD = (Rasio KKD pada t0/100%)+ (tn/100% ) x 100 % - 100%
Rasio KKD pada t0/100%

Trend EKD = (Rasio EKD pada t0/100% )+ (tn/100%) x 100 % - 100%
Rasio EKD pada t0/100%

Keterangan:

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

EKD : Efektivitas Keuangan Daerah

t0 : Tahun Dasar Penelitian

tn : Tahun Penelitian
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan untuk mengembangkan serta

meningkatkan pengetahuan, guna mencapai tujuan ini maka dibutuhkan suatu

metode yang paling tepat dan mempunyai keserasian dengan tujuan penelitian.

Metode yang dipilih dalam suatu penelitian haruslah yang paling cocok untuk

memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang diselidiki dan harus praktis

sesuai dengan fasilitas, biaya, waktu serta kesanggupannya. Berdasarkan pada

tujuan penelitian maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memusatkan pada

suatu kasus tertentu secara intensif, dalam hal ini adalah analisis rasio dan trend

keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Pada dasarnya penelitian yang bersifat diskriptif ini berupaya memberikan

gambaran mengenai fenomena tertentu secara terperinci, sehingga dapat diperoleh

pemahaman yang lebih jelas. Dengan tujuan memecahkan masalah secara

sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.

3.2. Jenis dan Sumber data

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu

keadaan atau persoalan. Jenis data menurut cara perolehannya dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

langsung dikumpulkan oleh peneliti dari obyek atau sumber data. Data sekunder
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adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sehingga diterima dalam

bentuk jadi.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

bersumber dari laporan realisasi APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2005

sampai dengan tahun 2009 yang mana data tersebut berupa angka-angka perincian

realisasi dan target pendapatan asli daerah (PAD), bantuan pemerintah

pusat/propinsi, dan pinjaman daerah (jika ada).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpuan data menurut Arikunto (1998:134) yang dikutip oleh

Ali Maskur (2009:52)adalah cara atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang

abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat

dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan

mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian,

khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.4. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan pengolahan agar menjadi lebih

sederhana, mudah dipahami dan dapat dipergunakan dalam pemecahan masalah

atau dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara jelas.

Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan,

dimana data yang dipergunakan adalah model analisa kualitatif, yang menurut

Patton dalam Moleong (2005:249) yang dikutip oleh Ali Maskur (2009)



32

menyatakan bahwa analisis data dalam suatu penelitian adalah proses mengatur

urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan

data sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hasilnya. Data yang

terkumpul kemudian diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasi, mereduksi,

menyajikan, dan menyimpulkan.

Dalam bukunya Miles dan Huberman (1992:16) yang dikutip oleh Ali

Maskur (2009) menyatakan bahwa analisis data yang terdiri dari 4 alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan dan analisa data kualitatif menggunakan alur

kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu semua data yang terkumpul dari hasil interview,

observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari

catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini data yang diperoleh dari

lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan

itu akan direduksi, dirangkum, dan diseleksi hal-hal pokok, kemudian

difokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya.

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian yang

berlangsung.

3. Penyajian data, merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat

memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau

bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian kita
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dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan

atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif

yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.

Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang telah

dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan

yang bersifat sementara.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, peneliti hanya

menggunakan realisasi APBD tahun 2005-2009 dari sisi pendapatan daerahnya

saja.

Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rasio KKD, rasio

EKD, rasio kontribusi PAD terhadap APBD dan mengunakan perhitungan trend

EKD dan trend KKD. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mendeskripsikan kondisi Kabupaten Nganjuk dilihat dari

kondisi geografis, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, dan kondisi

ekonomi.

2. Tahap kedua, menghitung rasio KKD, rasio EKD dan rasio kontribusi PAD

terhadap APBD untuk tahun 2005 s.d. 2009 kemudian hasil dari perhitungan

rasio-rasio dianalisis. Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat

kemandirian keuangan kabupaten/kota tiap-tiap tahun, setelah itu
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menggolongkan tingkat rasio KKD berdasarkan pola hubungan pusat-daerah

dan kemampuan keuangan daerahnya. Rasio efektivitas digunakan untuk

mengetahui tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota merealisasikan target

penerimaan PAD, rasio EKD dianggap efektif jika Rasio yang dicapai

minimum 100%. Rasio kontribusi PAD terhadap APBD digunakan untuk

mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten

Nganjuk.

3. Tahap ketiga, menghitung trend kemandirian dan efektivitas keuangan tahun

2006 s.d. 2009 dengan tahun dasar 2005 kemudian hasil perhitungan dari

trend EKD dan trend KKD dianalisis. Analisis trend digunakan untuk

mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan dan efektivitas

keuangan daerah. Hasil perhitungan analisis trend dijelaskan sebagai berikut :

a. Apabila persentase trend KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi

perkembangan KKD. Semakin besar persentase trend KKD dari tahun ke

tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan Kabupaten

Nganjuk semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100%

maka terjadi penurunan kemandirian Keuangan Kabupaten Nganjuk.

b. Apabila persentase trend EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi

perkembangan EKD. Semakin besar persentase trend EKD maka arah

perkembangan efektivitas keuangan Kabupaten Nganjuk semakin baik.

Sebaliknya bila persentase kurang dari 100%, maka terjadi penurunan

efektivitas keuangan Kabupaten Nganjuk.
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Dalam penelitian ini, tahun 2005 merupakan tahun dasar yang akan

digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan KKD dan

EKD pada tahun berikutnya (tahun 2006 s.d. 2009). Penelitian ini mengambil

lokasi di Kabupaten Nganjuk. Alasan pemilihan lokasi di Nganjuk karena

Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang memiliki letak yang strategis

yaitu dilewati jalan negara, sehingga hal ini menarik perhatian peneliti untuk

meneliti Kabupaten Nganjuk, apakah letak yang yang strategis ini mendukung

kemajuan Kabupaten Nganjuk terutama pada bidang yang peneliti ambil yaitu

keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerahnya.
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Sumber: BPS Kab. Nganjuk
dalam nganjukkab.go.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kabupaten Nganjuk

Penelitian yang dilakukan mengambil tempat di Kabupaten Nganjuk. Pada

bagian ini menjelaskan gambaran atau diskripsi secara umum atas subyek

penelitian, dimana diskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber

pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang

berkaitan dengan penelitian. Sumber bahan tulisan diperoleh dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

4.1.1. Keadaan Geografis (Geographical Situation)

Kabupaten Nganjuk merupakan salah

satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang

terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi

Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk terletak pada

koordinat 111o5’ sampai dengan 111o13’BT

dan 7o20’ sampai dengan 7o50’LS.

Letak Kabupaten Nganjuk yang berada di sekitar garis katulistiwa

menyebabkan daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 23°C dan

mempunyai perubahan musim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan

musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga

Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk dalam



37

situs www.nganjukkab.go.id curah hujan per bulan selama tahun 2007 terbesar

terjadi pada bulan Desember yaitu 367 mm, sedangkan terkecil pada bulan Juli

dengan jumlah curah hujan 6 mm. Pada bulan Agustus dan September tidak

terjadi hujan sama sekali.

Wilayah Kabupaten Nganjuk dibatasi oleh 6 Kabupaten. Adapun batas

wilayah Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Batas sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro

 Batas sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kediri

 Batas sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Trenggalek

 Batas sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun

Kabupaten Nganjuk secara topografi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu

tanah sawah (35%), tanah kering (27%), dan tanah hujan (38%). Terkait dengan

komposisi tersebut dapat dilihat pada grafik 1. Dengan wilayah yang luasnya

122.433,1 Ha, Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa

dan kelurahan. Adapun 20 kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Sebagian

besar kecamatan tersebut berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46

sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan

yang berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 sampai dengan

750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman,

Kecamatan Sawahan.

4.1.2. Pemerintahan (Administration)

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan

masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek
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kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Nganjuk sebagai salah

satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai sisitem pemerintahan yang

sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Unit pemerintahan di bawah kabupaten

secara langsung adalah kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa desa dan

sebagian kelurahan. Dari masing-masing desa/kelurahan terbagi atas

dusun/dukuh, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah 122.433,1 Ha dibagi menjadi 20

kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak

adalah Kecamatan Rejoso dengan 24 desa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah

desa paling sedikit adalah Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Ngluyu dengan

jumlah desa masing-masing 6 desa.

4.1.3. Penduduk dan Tenaga Kerja (Population and Man Power)

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah

masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan

penyebaran penduduk, serta masalah penduduk sebagai pendukung pembangunan.

Hasil registrasi akhir tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Nganjuk sebesar 1.063.555 jiwa, meningkat 1,93% jika dibandingkan

dengan tahun 2006, dengan perincian 526.337 jiwa penduduk laki-laki dan

537.218 jiwa penduduk perempuan.

Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk

selalu bertambah, dari 1.016.272 pada tahun 2001 menjadi 1.063.555 pada tahun

2007. Hal itu berarti bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun hasil registrasi
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penduduk tahunan sebesar 0.71%. Hasil registrasi penduduk akhir tahun 2007

manunjukkan bahwa presentase penduduk terbesar ada di Kecamatan

Tanjunganom yang mencapai 10.55% atau 112.212 jiwa dengan hanya menempati

5.79% wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari 20 kecamatan yang ada ternyata

Kecamatan Ngluyu memiliki penduduk paling sedikit yaitu 1.36% atau sekitar

14.442 jiwa, meskipun wilayahnya lebih besar, yaitu 7.04% wilayah Kabupaten

Nganjuk.

4.1.4. Ekonomi (economic)

4.1.4.1. Pertanian dan peternakan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan di Kabupaten

Nganjuk, terutama pertanian tanaman pangan. Hal ini tercermin pada sumbangan

sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih

sangat besar bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Berdasarkan data

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk, produksi padi dari tahun

2006 ke tahun 2007 sebesar 4.053.083,8 Kw, produksi jagung di Kabupaten

Nganjuk pada tahun 2007 sebesar 1.759.595,86 Kw. Selain itu, Kabupaten

Nganjuk juga sebagai sentral penghasil tanaman sayuran khususnya bawang

merah, pada tahun 2007 mengalami penurunan produksi bila dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu 100.307,00 ton pada tahun 2006 menjadi 86.551,20 ton pada

tahun 2007.

Untuk peternakan di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh sapi perah,

kambing dan domba, serta unggas. Populasi sapi di tahun 2007 sebesar 104.258

ekor, kambing jawa pada tahun 2007 sebanyak 108.301 ekor, biri-biri/domba
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sebesar 73.496 ekor, untuk populasi unggas terutama ayam ras 426.704 ekor pada

tahun 2007, dan ayam kampung 1.202.720 ekor.

4.1.4.2. Industri dan perdagangan

Industri di Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah industri kecil dan

kerajinan rumah tangga. Industri kecil menurut kelompoknya dibagi menjadi

formal dan nonformal. Unit usaha formal sebanyak 411 unit dan nonformal

sebanyak 14.004 unit. Dari berbagai unit tersebut masing-masing telah menyerap

tenaga kerja sebanyak 5.602 orang dan 35.969 orang. Dilihat dari segi nilai

investasi sektor formal totalnya adalah Rp 12.623.454.000,- sedangkan sektor

nonformal nilai investasinya sebesar Rp 4.378.180.000,-. Sedangkan besarnya

nilai produksi dari masing-masing kelompok adalah Rp 383.443.418.000,- dan Rp

806.456.770.000-.

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2007 masih

didominasi oleh usaha perdagangan menurut usaha kecil. Berdasarkan data dari

Kantor Perizinan daerah Kabupaten Nganjuk, usaha perdagangan di Kabupaten

Nganjuk terdapat 16 unit usaha masuk dalam golongan perdagangan besar, 32

perdagangan menengah dan 306 unit masuk dalam perdagangan golongan usaha

kecil.

4.1.4.3. Perikanan dan perkebunan

Tanaman perkebunan banyak tersebar di Kabupaten Nganjuk. Tanaman

perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Nganjuk adalah tanaman

cengkeh. Tanaman cengkeh dapat ditemui di 4 kecamatan wilayah selatan, yaitu
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Kecamatan Sawahan, Ngetos, Berbek, dan Loceret. Sedangkan tanaman

perkebunan lain yang ada di Kabupaten Nganjuk antara lain kakao, tembakau,

jahe, wijen, kopi, dan lain-lain. Tenaman tersebut hanya ditanam di beberapa

kecamatan saja, karena kondisi tanah yang tidak mendukung.

Untuk perikanan, pembenihan ikan di Kabupaten Nganjuk ada di BBI

Warujayeng dan KPII Rakyatpada tahun 2006 kedua tempat pembenihan ikan

tersebut mengahasilkan 31.860.000 ekor. Obyek paling banyak menghasilkan ikan

berasal dari kolam yaitu sebesar 2.259.080 kg. Produksi ikan secara total pada

tahun 2007 sebanyak 2.875.850 kg.

4.1.4.4. Hotel dan Pariwisata

Masih seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2007 jumlah hotel di

Kabupaten Nganjuk adalah 12 buah dan terletak di Kecamatan Nganjuk,

Kertosono, Bagor, dan Sawahan. Dari 12 buah hotel tersebut diperoleh banyaknya

kamar terjual pada tahun 2007 adalah 13.319 tamu yang menginap sebanyak

28.388 dengan malam tamu sebanyak 30.246.

Usaha dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berkenaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah saat ini

sangat gencar dilakukan termasuk di sektor pariwisata yang tidak bisa dianggap

sebelah mata. Di Kabupaten Nganjuk banyak terdapat obyek wisata yang dapat

menghasilkan pendapatan guna menunjang kelancaran pembangunan. Salah satu

obyek wisata yang sangat terkenal dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan

adalah air terjun Sedudo yang berada di Kecamatan Sawahan. Obyek wisata ini
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ramai dikunjungi terutama pada bulan suro, karena terdapat ritual tradisional

Siraman Sedudo. Di sarana transportasi tersebut juga ditunjang dengan adanya

sarana akomodasi yaitu Hotel Wisata Karya. Selain obyek wisata Sedudo masih

banyak terdapat obyek wisata lain yang tidak kalah menarik, diantaranya yaitu

Candi Ngetos, Candi Lor, Monumen PB. Jenderal Sudirman,Pemandian Sri

Tanjung, dan obyek lainnya yang kini mulai dikembangkan untuk menjadi obyek

wisata baru, seperti obyek Gua Semanding di desa Mojoduwur, Kecamatan

Ngetos.

4.1.4.5. Perkembangan APBD Kabupaten Nganjuk

Perkembangan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) dilihat

dari realisasi sector penerimaanya dari tahun anggaran 2005-2009 yaitu:

Tabel 3

Perkembangan APBD Kabupaten Nganjuk Dilihat Dari Realisasi Sektor

Penerimaannya Dari Tahun 2005-2009

Tahun

Komponen

Total Pendapatan
DaerahPAD

Pendapatan Ekstern

Pendapatan
Transfer

Lain-lain
Pendapatan yg

sah
Jumlah

2005 40.295.006.991,43 383.040.337.192,00 0,00 383.040.337.192,00 423.335.344.183,43
2006 52.045.925.054,47 581.173.401.988,77 209.250.400,00 581.382.652.388,77 633.428.577.443,24
2007 54.624.853.919,78 658.821.860.213,00 1.003.821.917,77 659.825.682.130,77 714.450.536.050,55
2008 59.023.147.001,84 723.756.422.017,00 0,00 723.756.422.017,00 782.779.569.018,84
2009 72.269.741.371,45 790.261.591.492,00 39.434.818.500,00 829.696.409.992,00 901.966.151.363,45

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kab. Nganjuk (lampiran 1 – lampiran 5)
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Dari tabel 3 dan lampiran 1 – lampiran 5, dari realisasi sektor penerimaan,

perkembangan APBD Kabupaten Nganjuk sektor penerimaan terbesar adalah

sektor pendapatan transfer. Dimana yang semula pendapatan transfer pada tahun

2005 adalah sebesar Rp. 383.040.337.192,- menjadi Rp. 790.261.591.492,- tahun

2009. Sektor pendapatan transfer ini sumber dananya didapatkan dari Dana

Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus dengan DAU sebagai sumber pemasukan terbesarnya mulai dari

tahun 2005-2009.

Penerimaan terbesar ke dua yaitu dari sektor penerimaan PAD sebesar

Rp.40.295.006.991,43 pada tahun 2005 dan menjadi Rp. 72.269.741.371,45 tahun

2009. Sumber penerimaan terbesar dari PAD Kabupaten Nganjuk ini didapatkan

dari retribusi daerah dengan rata-rata kontribusinya terhadap PAD dari tahun

2005-2009 di atas 60%. Disusul dengan dengan pendapatan dari lain-lain PAD

yang sah dengan kontribusinya terhadap PAD sebesar 18,80% diikuti pajak

daerah dengan rata-rata kontribusinya terhadap PAD sebesar 14,11%. Kemudian

Penerimaan terbesar ke tiga yaitu dari sector lain-lain pendapatan daerah yang

sah, sumber pemasukan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ini didominasi

oleh sumbangan/hibah.

Rata-rata perkembangan APBD Kabupaten Nganjuk dari tahun 2005

sampai dengan 2009 mengalami kenaikan.
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4.1.4.6. Perkembangan PAD

Tabel 4

Laju Pertumbuhan PAD dilihat dari Sektor Realisasi Penerimaannya dari

tahun 2005-2009

Komponen
Tahun

2005 2006 2007 2008 2009
Pajak Daerah 6.562.617.248,68 6.434.943.103,80 7.545.575.555,35 8.351.985.594,86 10.062.661.242,34

Retribusi Daerah 24.339.043.009,50 32.089.790.770,00 34.742.063.478,61 38.101.751.482,44 51.898.444.356,25

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yg dipisah

742.103.518,70 1.419.708.854,59 1.567.384.434,20 1.737.779.253,09 2.209.560.999,17

Lain-lain PAD yg
sah 8.651.243.214,55 12.101.482.326,08 10.769.830.451,62 10.831.630.671,45 8.099.074.773,69

Total PAD 40.295.006.991,43 52.045.925.054,47 54.624.853.919,78 59.023.147.001,84 72.269.741.371,45
Sumber: data diolah dari DP2KAD Kab. Nganjuk (lampiran 1 – lampiran 5)

Dari tabel 4 dan lampiran 1 – lampiran 5 dapat dilihat bahwa penerimaan

PAD yang terbesar adalah dari retribusi daerah, dimana dari tahun ketahun

penerimaan retribusi mengalami peningkatan. Tetapi yang harus dikembangkan

adalah pada sisi penerimaan laba BUMD, karena dilihat dari pertumbuhan laba

BUMD mempunyai tingkat yang cukup tinggi, sehingga diharapkan memberikan

dampak eksternalitas bagi masyarakat luas guna meningkatkan kesempatan kerja

yang dapat memicu pertumbuhan ekonominya.

4.1.4.7. PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk

Perkembangan produktivitas secara nyata pada Produk Domestik Regional

Bruto Kabupaten Nganjuk tahun 2009 sebesar Rp 9.318.822,40 (dalam juta) ada

kenaikan dari tahun 2008 sebesar 10,98 %. Meskipun kondisi perekonomian di

Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan masih dalam kondisi yang belum stabil,

tetapi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk baik atas
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dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 tetap menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun.

Kontribusi sektoral terhadap angka PDRB tahun 2009 mulai bergeser dari

tahun-tahun sebelumnya. Peranan sektor pertanian mulai tahun 2002 tergeserkan

oleh sector perdagangan, hotel dan restoran pada urutan pertama yaitu sebesar

42,98%. Pada urutan kedua adalah sektor pertanian (28.07%). Sedangkan peranan

sektor industri pengolahan sebesar 7.58%. Kemudian di sektor jasa-jasa

mempunyai andil sebesar 11,13% dalam mempengaruhi perekonomian di

Kabupaten Nganjuk.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD

Perhitungan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD ini

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari PAD terhadap APBD

jika dilihat dari sisi realisasi penerimaannya. Berikut adalah perhitungannya.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari sisi efektivitas keuangan daerah (EKD) Kabupaten Nganjuk,

menunjukkan bahwa EKD Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kriteria

sangat efektif karena rata-rata rasio EKD Kabupaten Nganjuk di atas

100% sejak tahun 2005, meskipun pada tahun 2005 EKD Kabupaten

Nganjuk berada dalam kriteria efektif karena hanya sebesar 97,68% .

Rasio EKD terendah secara keseluruhan adalah sebesar 97,68% yang

terjadi pada tahun 2005 sebagai tahun dasar penelitian. Rasio EKD

tertinggi adalah sebesar 131,49% yang terjadi pada tahun 2006.

2. Dilihat dari sisi kemandirian keuangan daerah (KKD) Kabupaten Nganjuk

menunjukkan bahwa KKD Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kriteria

rendah sekali, karena tingkat rasio KKD Kabupaten Nganjuk berada di

antara 0-25 %. Dengan tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan

daerahnya rata-rata sebesar 8,19%, jauh lebih kecil jika dibandingkan

dengan kontribusi dari pendapatan transfer yang mencapai 90,90%

terhadap pendapatan daerahnya.

3. Dilihat dari pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bisa

dikatakan bahwa Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kriteria Instruktif.

Karena tingkat KKD Kabupaten Nganjuk masih berada di antara 0-25 %.
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4. Dilihat dari trend EKD Kabupaten Nganjuk, dapat dikatakan bahwa EKD

Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan sejak tahun 2005 bila dilihat

dari realisasi PAD nya, tetapi jika dilihat perkomponennya dapat dikatakan

bahwa pada tahun 2006-2009 trend efektivitas dari pajak daerah

mengalami penurunan meskipun jika dilihat dari tiap-tiap sumber

pendapatannya ada yang mengalami trend meningkat. Sedangkan untuk

sumber pemasukan selain pajak daerah seperti retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami

trend meningkat, meskipun dari ketiga sumber pemasukan ini ada yang

mengalami trend menurun dari masing-masing komponennya.

5. Dilihat dari trend KKD Kabupaten Nganjuk, dapat dikatakan bahwa KKD

Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan sejak tahun 2005, karena

tingkat persentase setiap tahun mulai dari tahun 2006-2009 masih di

bawah 100 %.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu:

a. Jika dilihat dari kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nganjuk

menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk masih rendah sekali tingkat

kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini terjadi karena pendapatan dari

luar PAD yang masih mendominasi dari pendapatan daerah Kabupaten

Nganjuk. Saran yang bisa peneliti kemukakan yaitu seharusnya

Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengoptimalkan sumber pemasukan PAD

seperti pajak daerah dan retribusi daerahnya melalui peningkatan
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pelayanan sarana dan prasarana, karena selama ini belum dikelola secara

optimal. Cara lain yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan

pendapatan daerahnya yaitu dengan mengoptimalkan pemungutan pajak

seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) karena menurut peneliti PBB dan BPHTB sangat

potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk.

b. Jika dilihat dari efektivitas keuangan daerah Kabupaten Nganjuk

menunjukkan bahwa efektivitas keuangan daerahnya sudah sangat efektif.

akan lebih baik jika pencapaian ini didukung dengan peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk sebagai

wujud pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada

masyarakatnya.



97

DAFTAR PUSTAKA

Khusaini, Muhammad. 2006.” Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah”.
Malang:BPFE UNIBRAW. 214;219.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3. Jakarta: Salemba
Empat.

Sumarsono, Hadi. 2009. “Analisis Kemandirian Otonomi Daerah:Kasus Kota
Malang”. No.1, vol.1. Malang:UM Press.

Dwirandra, AANB. 2010. “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah
Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006”. Makalah
oleh AANB Dwirandra dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana.

Pemkab Nganjuk (Berbagai Tahun), Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk.

BPS Nganjuk, (Berbagai Tahun), Nganjuk Dalam Angka.

Maskur, Ali. 2009. “Dampak Pembangunan Jalan Lingkar (Ring Road) Di
Kabupaten Nganjuk”. Skripsi S1 Fakultas ilmu administrasi publik
Universitas Brawijaya Malang.

Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik.
2007. “Analisis Laporan Keuangan Daerah”. Tangerang:STAN.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Diakses
pada tanggal 13 Januari 2011 dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU
32 2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf.

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Diakses pada tanggal 13 Januari 2011 dari http://www.tkp2e-
dak.org/Dokumen/REGULASI/4.%20pp58-2005.PDF.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Diakses pada tanggal 13 Januari 2011 dari
http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%2
0tahun%202004.pdf.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses pada tanggal 13 Januari 2011 dari
http://bappeda.jabarprov.go.id/docs/perundangan/20061109_134644.pdf.



98

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Diakses pada tanggal 13 Januari 2011 dari http://www.kadin-
indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-130-4577-11082010.pdf.



46

Tabel 5
Sumber-sumber PAD Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Realisasinya Tahun 2005-2009

Komponen
Tahun Rata-

rata

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % %

Pajak
Daerah 6.562.617.248,68 16,29 6.434.943.103,80 12,36 7.545.575.555,35 13,81 8.351.985.594,86 14,15 10.062.661.242,34 13,92 14,11

Retribusi
Daerah 24.339.043.009,50 60,40 32.089.790.770,00 61,66 34.742.063.478,61 63,60 38.101.751.482,44 64,55 51.898.444.356,25 71,81 64,41

Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yg

dipisah

742.103.518,70 1,84 1.419.708.854,59 2,73 1.567.384.434,20 2,87 1.737.779.253,09 2,94 2.209.560.999,17 3,06 2,69

Lain-lain
PAD yg sah 8.651.243.214,55 21,47 12.101.482.326,08 23,25 10.769.830.451,62 19,72 10.831.630.671,45 18,35 8.099.074.773,69 11,21 18,80

Total PAD 40.295.006.991,43 100,00 52.045.925.054,47 100,00 54.624.853.919,78 100,00 59.023.147.001,84 100,00 72.269.741.371,45 100,00 100,00

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran 5)
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Tabel 6

Pertumbuhan Sumber-sumber PAD Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Realisasinya Tahun 2005-2009

Komponen
Pertumbuhan Rata-rata

2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Pertumbuhan

Pajak Daerah (127.674.144,88) (1,95) 982.958.306,67 14,98 1.789.368.346,18 27,27 3.500.043.993,66 53,33 23,41

Retribusi Daerah 7.750.747.760,50 31,84 10.403.020.469,11 42,74 13.762.708.472,94 56,55 27.559.401.346,75 113,23 61,09

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yg
dipisah

677.605.335,89 91,31 825.280.915,50 111,21 995.675.734,39 134,17 1.467.457.480,47 197,74 133,61

Lain-lain PAD yg sah 3.450.239.111,53 39,88 2.118.587.237,07 24,49 2.180.387.456,90 25,20 (552.168.440,86) (6,38) 20,80

Total PAD 11.750.918.063,04 29,16 14.329.846.928,35 35,56 18.728.140.010,41 46,48 31.974.734.380,02 79,35 47,64

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten
Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran 5)
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Tabel 7

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Realisasinya Tahun 2005-2009

Komponen

Tahun Rata-
rata

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % %

PAD 40.295.006.991,43 9,52 52.045.925.054,47 8,22 54.624.853.919,78 7,65 59.023.147.001,84 7,54 72.269.741.371,45 8,01 8,19

Pendapatan
Transfer 383.040.337.192,00 90,48 581.173.401.988,77 91,75 658.821.860.213,00 92,21 723.756.422.017,00 92,46 790.261.591.492,00 87,62 90,90

Lain-lain
Pendapatan
Daerah yg
sah

0,00 0,00 209.250.400,00 0,03 1.003.821.917,77 0,14 0,00 0,00 39.434.818.500,00 4,37 0,91

Total
Pendapatan 423.335.344.183,43 100,00 633.428.577.443,24 100,00 714.450.536.050,55 100,00 782.779.569.018,84 100,00 901.966.151.363,45 100,00 100,00

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran
5)
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Berdasarkan tabel 5 s.d tabel 7 dan yang bersumber dari lampiran 1 s.d

lampiran 5 dapat diketahui beberapa hal yaitu:

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun

2005 rasio kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah adalah sebesar 9,52%,

pada tahun 2006 sebesar 8,22%, tahun 2007 sebesar 7,65%, tahun 2008 sebesar

7,54%, tahun 2009 sebesar 8,01%. Dengan rata-rata rasionya sebesar 8,19%.

Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini.

A. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

a) Untuk tahun 2005, besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar

16,29%. Dari total pajak daerah sebesar 6.562.617.248,68, kontribusi

terbesar didapatkan dari pajak penerangan jalan  yakni sebesar

6.114.323.251 atau jika dibuat persentasenya sebesar 93,17% disusul

dengan pajak reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c,

masing-masing sebesar 210.182.734,50 dan 105.867.613,18 dengan

persentase kontribusinya 3,20% dan 1,61%. Sedangkan jika dilihat dari

kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar

1,55%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1.

b) Untuk tahun 2006, besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar

12,36%. Dari total pajak daerah sebesar 6.434.943.103,80. Kontribusi

terbesar didapat dari pajak penerangan jalan sebesar 5.935.379.590

dengan persentase kontribusi sebesar 92,24%. Disusul dengan pajak

reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c, sebesar
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225.133.560,38 dan 121.369.303,42 dengan persentase sebesar 3,50%

dan 1,89%. Dan mengalami penurunan pendapatan dari pajak daerah

sebesar 1,95% atau menurun sebesar 127.674.144,88 dari tahun 2005.

Dari jumlah ini terjadi peningkatan pendapatan dari pajak hotel, pajak

restoran, pajak reklame dan pajak pengambilan barang galian golongan c

yakni masing-masing sebesar (20.400.000), (11.116.750),

(14.950.825,88), (15.501.690,24) dan terjadi penurunan pendapatan dari

pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak pengusahaan sarang

burung walet dengan penurunan masing-masing sebesar (178.943.661),

(9.751.000), (948.750.000). Sedangkan jika dilihat dari kontribusi pajak

daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 1,02 %. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.

c) Untuk tahun 2007, besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar

13,81%. Dari total pajak daerah sebesar 7.545.575.555,35. Kontribusi

terbesar didapat dari pajak penerangan jalan sebesar 7.039.387.590

dengan persentase kontribusi sebesar 93,29%. Disusul dengan pajak

reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c, sebesar

214.807.703,01 dan  154.461.262,34 dengan persentase sebesar 2,85%

dan 2,05%. Dan mengalami pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah

dari tahun 2006 sebesar 17,26% atau naik sebesar 1.110.632.451,55.

Dari jumlah tersebut terjadi peningkatan pajak hiburan, pajak

penerangan jalan, pajak barang galian golongan c dan pajak

pengusahaan sarang walet dengan peningkatan masing-masing
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(565.500), (1.104.008.000), (33.091.958,92), (295.000). dan terjadi

penurunan dari pajak hotel, restoran dan reklame dengan penurunan

masing-masing sebesar (11.475.000), (5.527.250), (10.325.857,37).

Sedangkan jika dilihat dari kontribusi pajak daerah terhadap total

pendapatan daerah adalah sebesar 1,06 %. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2008, besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar

14,15 %. Dari total pajak daerah sebesar 8.351.985.594,86. Kontribusi

terbesar didapat dari pajak penerangan jalan sebesar 7.838.857.890

dengan persentase kontribusi sebesar 93,86%. Disusul dengan pajak

reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c, sebesar

234.313.398,38 dan 137.482.106,48 dengan persentase sebesar 2,81%

dan 1,65%. Dan mengalami pertumbuhan 10,69% atau naik sebesar

806.410.039,51 dari tahun 2007. Dari jumlah tersebut diketahui telah

terjadi peningkatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan

jalan, pajak sarang burung walet dengan peningkatan masing-masing

sebesar (2.360.750,00), (1.746.050), (19.505.695,37), (799.470.300),

(1.110.000). dan terjadi penurunan dari pajak hiburan dan pajak

pengambilan barang galian golongan , masing-masing sebesar (803.600),

(16.979.155,86). Sedangkan jika dilihat dari kontribusi pajak daerah

terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 1,07 %. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat di lampiran 4.
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e) Untuk tahun 2009, besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar

13,92 %. Dari total pajak daerah sebesar 10.062.661.242,34. Kontribusi

terbesar didapat dari pajak penerangan jalan sebesar 9.499.623.986,34

dengan persentase kontribusi sebesar 94,40%. Disusul dengan pajak

reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c, sebesar

276.913.085,20 dan 126.270.620,80 dengan persentase sebesar 2,75%

dan 1,25%. Dan terjadi pertumbuhan sebesar 20,48% atau meningkat

sebesar 1.710.675.647,48 dari tahun 2008. Dari jumlah ini terjadi

peningkatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame

dan pajak penerangan jalan, masing-masing sebesar (12.389.250),

(7.067.650), (119.450), (42.599.686,82), (1.660.766.096,34) dan terjadi

penurunan dari pajak pengambilan barang galian golongan c dan pajak

pengusahaan sarang walet masing-masing sebesar (11.211.485,68),

(1.055.000,00). Sedangkan jika dilihat dari kontribusi pajak daerah

terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 1,12 %. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

f) Dari analisa poin a s.d e dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak

daerah terhadap PAD adalah sebesar 14,11% dari tahun 2005 sampai

2009. Dan dari tahun 2005-2009 tidak terjadi pergeseran dari jumlah

kontribusi yang dominan dari tiap-tiap tahun penelitian, yakni yang

dominan kontribusinya tetap dari pajak penerangan jalan disusul dengan

pajak reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c. Dari
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tahun 2005-2009 terjadi pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah

dengan rata-rata pertumbuhan 11,62%.

b. Retribusi Daerah

a) Untuk tahun 2005, besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

sebesar 60,40%. Dari total retribusi daerah sebesar 24.339.043.009,50,

kontribusi terbesar didapatkan dari retribusi penerimaan fungsional unit

swadana RSUD yakni sebesar 17.413.083.556 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 71,54% disusul dengan retribusi pelayanan

kesehatan dan retribusi pelayanan pasar, masing-masing sebesar

1.493.245.000 dan 1.329.024.790 dengan persentase kontribusinya 6,14%

dan 5,46%. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap

total pendapatan daerah adalah sebesar 5,75 %. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 1.

b) Untuk tahun 2006, besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

sebesar 61,66%. Dari total retribusi daerah sebesar 32.089.790.770,

kontribusi terbesar didapatkan dari retribusi penerimaan fungsional unit

swadana RSUD yakni sebesar 20.569.920.487 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 64,10% disusul dengan retribusi penggantian biaya

cetak KTP dan retribusi pelayanan kesehatan, masing-masing sebesar

4.672.170.700 dan 1.475.262.500 dengan persentase kontribusinya

14,56% dan 4,60%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan dari retribusi

daerah sebesar 31,84% atau naik sebesar 7.750.747.760,50 dari tahun

2005. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap total
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pendapatan daerah adalah sebesar 5,07 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat

di lampiran 2.

c) Untuk tahun 2007, besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

sebesar 63,60%. Dari total retribusi daerah sebesar 34.742.063.478,61,

kontribusi terbesar didapatkan dari retribusi penerimaan fungsional unit

swadana RSUD yakni sebesar 27.080.782.671,86 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 77,95% disusul dengan retribusi pelayanan

kesehatan dan retribusi pelayanan pasar, masing-masing sebesar

1.548.997.000 dan 1.420.515.377,50 dengan persentase kontribusinya

4,46% dan 4,09%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan dari retribusi

daerah sebesar 8,27% atau naik sebesar 2.652.272.708,61 dari tahun 2006.

Sedangkan jika dilihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap total

pendapatan daerah adalah sebesar 4,86 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat

di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2008, besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

sebesar 64,55 %. Dari total retribusi daerah sebesar 38.101.751.482,44,

kontribusi terbesar didapatkan dari retribusi penerimaan fungsional unit

swadana RSUD yakni sebesar 29.567.033.264,19 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 77,60% disusul dengan retribusi pelayanan pasar

dan retribusi parkir tepi jalan umum, masing-masing sebesar

1.524.459.085 dan 1.476.425.500 dengan persentase kontribusinya 4% dan

3,87%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan dari retribusi daerah sebesar

9,67% atau naik sebesar 3.359.688.003,83 dari tahun 2007. Sedangkan
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jika dilihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan

daerah adalah sebesar 4,87 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 4.

e) Untuk tahun 2009, besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

sebesar 71,81 %. Dari total retribusi daerah sebesar 51.898.444.356,25,

kontribusi terbesar didapatkan dari retribusi penerimaan fungsional unit

swadana RSUD yakni sebesar 42.998.925.300 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 82,85% disusul dengan retribusi parkir tepi jalan

umum dan retribusi pelayanan pasar, masing-masing sebesar

1.826.916.500 dan 1.534.527.503,50 dengan persentase kontribusinya

3,52% dan 2,96%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan dari retribusi

daerah sebesar 36,21% atau naik sebesar 13.796.692.873,81 dari tahun

2008. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap total

pendapatan daerah adalah sebesar 5,75 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat

di lampiran 5.

f) Dari analisa poin a s.d e dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi

retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 64,41% dari tahun 2005

sampai 2009. Dan dari tahun 2005-2009 tidak terjadi pergeseran dari

jumlah kontribusi yang dominan dari tiap-tiap tahun penelitian, yakni yang

dominan kontribusinya tetap dari retribusi penerimaan fungsional unit

swadana RSUD. Dan dari dari tahun 2005-2009 terjadi pertumbuhan

pendapatan dari retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan 21,50%.
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah

a) Untuk tahun 2005, besarnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisah terhadap PAD sebesar 1,84%. Dari total hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah sebesar 742.103.518,70, kontribusi

terbesar didapatkan dari bagian laba lembaga keuangan bank yakni

sebesar 492.053.518,70 atau jika dibuat persentasenya sebesar 66,31%

disusul dengan bagian laba perusahaan milik daerah dengan persentase

kontribusinya 33,69%. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terhadap total pendapatan

daerah adalah sebesar 0,18 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 1.

b) Untuk tahun 2006, besarnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisah terhadap PAD sebesar 2,73%. Dari total hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah sebesar 1.419.708.854,59, kontribusi

terbesar didapatkan dari bagian laba lembaga keuangan bank yakni

sebesar 748.283.549,59atau jika dibuat persentasenya sebesar 52,71%

disusul dengan bagian laba atas penyertaan modal pada pihak ketiga dan

bagian laba perusahaan milik daerah dengan jumlah masing-masing

sebesar 415.425.305 dan 256.000.000 dengan persentase masing-masing

sebesar 29,26% dan 18,03%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan

sebesar 91,31% atau naik sebesar 677.605.335,89 dari tahun 2005. Hal

ini terjadi karena adanya penambahan dari pendapatan yang bersumber

dari bagian laba atas penyertaan modal pada pihak ketiga sebesar
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415.425.305 dan peningkatan pendapatan dari bagian laba perusahaan

milik daerah dan bagian laba dari lembaga keuangan bank masing-

masing sebesar 5.950.000 dan 256.230.030,89. Sedangkan jika dilihat

dari kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terhadap

total pendapatan daerah adalah sebesar 0,22 %. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 2.

c) Untuk tahun 2007, besarnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisah terhadap PAD sebesar 2,73%. Dari total hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah sebesar 1.567.384.434,20, dengan

pendapatan terbesar didapatkan dari bagian laba perusahaan milik daerah

yakni sebesar 1.567.384.434,20 atau jika dibuat persentasenya sebesar

100%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 10,40% atau naik

sebesar 147.675.579,61 dari tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari

kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terhadap total

pendapatan daerah adalah sebesar 0,22 %. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2008, besarnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisah terhadap PAD sebesar 2,94%. Dari total hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah sebesar 1.737.779.253,09, dengan

pendapatan terbesar didapatkan dari bagian laba perusahaan milik daerah

yakni sebesar 1.737.779.253,09 atau jika dibuat persentasenya sebesar

100%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 10,87% atau naik

sebesar 170.394.818,89 dari tahun 2007. Sedangkan jika dilihat dari
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kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terhadap total

pendapatan daerah adalah sebesar 0,22 %. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 4.

e) Untuk tahun 2009, besarnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisah terhadap PAD sebesar 3,06%. Dari total hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah sebesar 2.209.560.999,17, dengan

pendapatan terbesar didapatkan dari bagian laba perusahaan milik daerah

yakni sebesar 2.209.560.999,17 atau jika dibuat persentasenya sebesar

100%. Dan terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 27,15 % atau naik

sebesar 471.781.746,08 dari tahun 2008. Sedangkan jika dilihat dari

kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terhadap total

pendapatan daerah adalah sebesar 0,24 %. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 5.

f) Dari analisa poin a s.d e dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terhadap PAD adalah sebesar

2,69% dari tahun 2005 sampai 2009. Dan dari tahun 2005-2009 terjadi

pergeseran dari jumlah kontribusi yang dominan dari tiap-tiap tahun

penelitian, yakni pada tahun 2005 dan 2006 yang dominan kontribusinya

tetap dari bagian laba lembaga keuangan bank dan tahun 2007-2009

yang dominan adalah bagian laba perusahaan milik daerah. Dan dari dari

tahun 2005-2009 telah terjadi pertumbuhan pendapatan dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dengan rata-rata

pertumbuhan 34,93 %.
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d. Lain-lain PAD yang sah

a) Untuk tahun 2005, besarnya kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap

PAD sebesar 21,47 %. Dari total lain-lain PAD yang sah sebesar

8.651.243.214,55, kontribusi terbesar didapatkan dari penerimaan lain-

lain yakni sebesar 5.145.064.691,99 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 59,47% disusul dengan penerimaan jasa giro dan hasil penjualan

asset daerah yang tidak dipisah dengan persentase kontribusinya masing-

masing sebesar 39,54% dan 0,82%. Sedangkan jika dilihat dari

kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan daerah

adalah sebesar 2,04 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1.

b) Untuk tahun 2006, besarnya kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap

PAD sebesar 23,25%. Dari total lain-lain PAD yang sah sebesar

8.651.243.214,55, kontribusi terbesar didapatkan dari penerimaan lain-

lain yakni sebesar 6.114.721.277,16 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 50,53% disusul dengan penerimaan jasa giro dan hasil penjualan

asset daerah yang tidak dipisah dengan persentase kontribusinya masing-

masing sebesar 48,78% dan 0,70% dengan jumlah masing-masing

sebesar 5.902.636.048,92 dan 84.125.000. Dan jika dibandingkan

dengan tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 39,88% atau naik

sebesar 3.450.239.111,53. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi lain-

lain PAD yang sah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 1,91

%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.
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c) Untuk tahun 2007, besarnya kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap

PAD sebesar 19,72%. Dari total lain-lain PAD yang sah sebesar

8.651.243.214,55, kontribusi terbesar didapatkan dari penerimaan jasa

giro yakni sebesar 7.668.876.312,75 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 77,03% disusul dengan pendapatan dari pengembalian dan hasil

penjualan asset daerah yang tidak dipisah kontribusinya masing-masing

sebesar 13,03% dan 9,94% dengan jumlah masing-masing sebesar

1.297.579.588,87 dan 989.260.550. Dan jika dibandingkan dengan tahun

2006 terjadi penurunan sebesar 11% atau turun sebesar

1.331.651.874,46. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi lain-lain PAD

yang sah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 1,51 %. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2008, besarnya kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap

PAD sebesar 18,35%. Dari total lain-lain PAD yang sah sebesar

10.831.630.671,45 kontribusi terbesar didapatkan dari penerimaan jasa

giro yakni sebesar 5.233.225.500,83 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 53,51% disusul dengan pendapatan dari pengembalian dan hasil

penjualan asset daerah yang tidak dipisah kontribusinya masing-masing

sebesar 32,23% dan 14,26% dengan jumlah masing-masing sebesar

3.151.612.560,62 dan 1.394.192.425. Dan jika dibandingkan dengan

tahun 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 0,57 % atau naik sebesar

61.800.219,83. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi lain-lain PAD
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yang sah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 1,38 %. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 4.

e) Untuk tahun 2009, besarnya kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap

PAD sebesar 11,21%. Dari total lain-lain PAD yang sah sebesar

8.099.074.773,69 kontribusi terbesar didapatkan dari penerimaan jasa

giro yakni sebesar 4.351.263.839 atau jika dibuat persentasenya sebesar

60,29% disusul dengan hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisah

dan pendapatan dari pengembalian kontribusinya masing-masing sebesar

27,15% dan 12,56% dengan jumlah masing-masing sebesar

1.959.188.900 dan 906.517.176. Dan jika dibandingkan dengan tahun

2008 terjadi penurunan sebesar 25,23% atau turun  sebesar

2.732.555.897,76. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi lain-lain PAD

yang sah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 0,90%. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

f) Dari analisa poin a s.d e dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi lain-

lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebesar 18,80% dari tahun

2005 sampai 2009. Dan dari tahun 2005-2009 terjadi pergeseran dari

jumlah kontribusi yang dominan dari tiap-tiap tahun penelitian, yakni

pada tahun 2005 dan 2006 yang dominan kontribusinya tetap dari

penerimaan lain-lain dan tahun 2007-2009 yang dominan adalah

penerimaan dari jasa giro. Dan dari dari tahun 2005-2009 telah terjadi

pertumbuhan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata

pertumbuhan 1,06 %.
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B. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Dana lainnya

a) Untuk tahun 2005, besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap

Pendapatan transfer sebesar 94,76%. Dari total transfer pemerintah pusat

sebesar 362.963.061.717 kontribusi terbesar didapatkan dari Dana

Alokasi Umum yakni sebesar 318.323.000.000 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 87,70% disusul dengan Dana Bagi Hasil Pajak

dan Dana penyesuaian, kontribusinya masing-masing sebesar 6,33% dan

4,67% dengan jumlah masing-masing sebesar 22.960.766.616 dan

16.960.000.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1.

b) Untuk tahun 2006, besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap

Pendapatan transfer sebesar 95,23%. Dari total transfer pemerintah pusat

sebesar 553.451.488.664,77 kontribusi terbesar didapatkan dari Dana

Alokasi Umum yakni sebesar 492.051.000.000 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 88,91% disusul dengan Dana Bagi Hasil Pajak

dan Dana Alokasi Khusus kontribusinya masing-masing sebesar 5,37%

dan 4,86% dengan jumlah masing-masing sebesar 29.716.509.926 dan

26.920.000.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.

c) Untuk tahun 2007, besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap

Pendapatan transfer sebesar 95,68%. Dari total transfer pemerintah pusat

sebesar 630.346.171.980 kontribusi terbesar didapatkan dari Dana

Alokasi Umum yakni sebesar 539.899.000.000 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 85,65% disusul dengan Dana Alokasi Khusus dan
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Dana Bagi Hasil Pajak kontribusinya masing-masing sebesar 7,15% dan

5,99% dengan jumlah masing-masing sebesar 45.041.000.000 dan

37.728.017.749. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2008, besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap

Pendapatan transfer sebesar 95,81%. Dari total transfer pemerintah pusat

sebesar 693.435.467.028 kontribusi terbesar didapatkan dari Dana

Alokasi Umum yakni sebesar 580.060.073.000 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 83,65% disusul dengan Dana Alokasi Khusus dan

Dana Bagi Hasil Pajak kontribusinya masing-masing sebesar 8,70% dan

5,81% dengan jumlah masing-masing sebesar 60.359.000.000 dan

40.269.792.423. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 4.

e) Untuk tahun 2009, besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap

Pendapatan transfer sebesar 93,54%. Dari total transfer pemerintah pusat

sebesar 739.193.536.229 kontribusi terbesar didapatkan dari Dana

Alokasi Umum yakni sebesar 590.834.933.000 atau jika dibuat

persentasenya sebesar 79,93% disusul dengan Dana Alokasi Khusus dan

Dana Bagi Hasil Pajak kontribusinya masing-masing sebesar 9,65% dan

6,85% dengan jumlah masing-masing sebesar 71.311.000.000 dan

50.619.822.184. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

f) Dari analisa poin a s.d e dapat diketahui bahwa dari tahun 2005-2009

terjadi pergeseran dari jumlah kontribusi yang dominan dari tiap-tiap

tahun penelitian, yakni pada tahun 2005-2009 yang dominan

kontribusinya tetap dari dana alokasi umum.
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b. Transfer Pemerintah Provinsi

a) Untuk tahun 2005, Dari total transfer pemerintah provinsi sebesar

20.077.275.475 kontribusi terbesar didapatkan dari pendapatan bagi hasil

pajak yakni sebesar 20.021.603.475 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 99,72% disusul dengan bantuan keuangan dari provinsi,

kontribusinya sebesar 0,28% dengan jumlah sebesar 55.672.000. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1.

b) Untuk tahun 2006, Dari total transfer pemerintah provinsi sebesar

27.721.913.324 kontribusi didominasi oleh pendapatan bagi hasil pajak

yakni sebesar 27.721.913.324 atau jika dibuat persentasenya sebesar

100% . Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.

c) Untuk tahun 2007, Dari total transfer pemerintah provinsi sebesar

28.475.688.233 kontribusi terbesar didapatkan dari pendapatan bagi hasil

pajak yakni sebesar 28.366.731.627 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 99,62% disusul dengan bantuan keuangan dari provinsi dan

pendapatan bagi hasil lainnya, kontribusinya masing-masing sebesar

0,28% dan 0,11% dengan jumlah msing-masing sebesar 78.956.606 dan

30.000.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2008, Dari total transfer pemerintah provinsi sebesar

30.320.954.989 kontribusi terbesar didapatkan dari pendapatan bagi

hasil pajak yakni sebesar 29.102.454.989 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 95,98% disusul dengan bantuan keuangan dari provinsi dengan
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kontribusinya sebesar 4,02% dengan jumlah  sebesar 1.218.500.000.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 4.

e) Untuk tahun 2009, Dari total transfer pemerintah provinsi sebesar

51.068.055.263 kontribusi terbesar didapatkan dari pendapatan bagi

hasil pajak yakni sebesar 37.272.415.263 atau jika dibuat persentasenya

sebesar 72,99% disusul dengan bantuan keuangan dari provinsi dengan

kontribusinya sebesar 27,01% dengan jumlah  sebesar 13.795.640.000.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

f) Secara keseluruhan kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan

daerah adalah sebesar 90,48% pada tahun 2005, tahun 2006 sebesar

91,75%, tahun 2007 sebesar 92,21%, tahun 2008 sebesar 92,46%, tahun

2009 sebesar 87,62%. Sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan

transfer terhadap pendapatan daerah adalah 90,90%.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

a) Untuk tahun 2005 dan 2008, Kabupaten Nganjuk tidak mendapatkan

pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah

baik dari hibah, lainnya maupun dana darurat. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 1 dan lampiran 4..

b) Untuk tahun 2006, Dari total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

209.250.400 semuanya didapatkan dari pendapatan hibah yakni sebesar

209.250.400 atau jika dibuat persentasenya sebesar 100%. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.
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c) Untuk tahun 2007, Dari total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

1.003.821.917,77 semuanya didapatkan dari pendapatan hibah yakni

sebesar 1.003.821.917,77 atau jika dibuat persentasenya sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 3.

d) Untuk tahun 2009, Dari total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

39.434.818.500 semuanya didapatkan dari pendapatan lain-lain yakni

sebesar 39.434.818.500 atau jika dibuat persentasenya sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

e) Dari analisa poin a s.d e dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan

daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah

didapatkan dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

4.2.2. Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Nganjuk

Efektivitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah

tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan,

yang diukur menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah (Rasio EKD). Dari

perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil Rasio EKD seperti terlihat

pada tabel 8 berikut ini.
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Tabel 8
Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi dari PAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2009

Komponen
Efektivitas PAD

2005 2006 2007
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

Pajak daerah 6.211.842.000,00 6.562.617.248,68 105,65 6.247.230.000,00 6.434.943.103,80 103,00 7.190.115.840,00 7.545.575.555,35 104,94
Retribusi daerah 25.767.294.856,00 24.339.043.009,50 94,46 28.711.660.040,00 32.089.790.770,00 111,77 30.551.039.380,00 34.742.063.478,61 113,72
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah 740.256.000,00 742.103.518,70 100,25 992.256.000,00 1.419.708.854,59 143,08 1.557.485.434,20 1.567.384.434,20 100,64
Lain-lain PAD sah 8.531.451.000,00 8.651.243.214,55 101,40 3.629.656.500,00 12.101.482.326,08 333,41 5.818.037.963,00 10.769.830.451,62 185,11
Total PAD 41.250.843.856,00 40.295.006.991,43 97,68 39.580.802.540,00 52.045.925.054,47 131,49 45.116.678.617,20 54.624.853.919,78 121,07
Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk
(lampiran 1 s.d lampiran 5)

Lanjutan Tabel 8…

Komponen
Efektivitas Rata-rata2008 2009

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Rasio
Pajak daerah 8.630.819.254,00 8.351.985.594,86 96,77 9.461.303.807,00 10.062.661.242,34 106,36 103,34
Retribusi daerah 36.271.611.490,00 38.101.751.482,44 105,05 46.171.253.226,00 51.898.444.356,25 112,40 107,48
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah 1.732.261.253,00 1.737.779.253,09 100,32 2.201.080.280,67 2.209.560.999,17 100,39 108,93
Lain-lain PAD sah 7.353.658.792,00 10.831.630.671,45 147,30 7.761.450.720,00 8.099.074.773,69 104,35 174,31
Total PAD 53.988.350.789,00 59.023.147.001,84 109,33 65.595.088.033,67 72.269.741.371,45 110,18 113,95
Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk
(lampiran 1 s.d lampiran 5)
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Tabel 9

Peta Efektivitas PAD Kabupaten Nganjuk Dilihat Dari Realisasinya Tahun 2005-2009

Komponen
Tahun

2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah
Lain-lain PAD sah
Total PAD
Sumber: data diolah dari
DP2KAD Kab. Nganjuk
(lampiran 1 s.d lampiran 5).

Keterangan:

1. Tidak efektif

2. Kurang efektif

3. Cukup efektif

4. Efektif

5. Sangat efektif
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Berdasarkan tabel 8 dan 9 di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu:

1. Rasio EKD pada perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran

PAD pada tahun 2005 secara keseluruhan adalah sebesar 97,68%, jika

dilihat perkomponen dari PAD dapat diketahui bahwa :

a. Persentase efektivitas pajak daerah sebesar 105,65%. Berdasarkan

lampiran 1, rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar 175,57% yaitu

dari pajak hiburan dan terendah 26,54% yaitu dari pajak pengusahaan

sarang burung walet. Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 1

dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 pajak daerah secara

keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif, namun jika

dilihat perkomponennya pada lampiran 1 menunjukkan bahwa ada

satu sumber PAD yang tergolong tidak efektif karena rasio

efektifitasnya di bawah 60% yakni dari pajak pengusahaan sarang

burung walet dan ada dua sumber PAD yang tergolong cukup efektif

yakni dari pajak hotel dan pajak restoran masing-masing sebesar

83,28% dan 89,42%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1.

b. Persentase retribusi daerah sebesar 94,46%. Berdasarkan lampiran 1

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

204,33% yakni dari retribusi surat ijin usaha perdagangan dan

terendah sebesar 48,15% yakni dari retribusi ijin operasional

kendaraan produksi pertanian. Berdasarkan tabel peta efektif dan

lampiran 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 retribusi daerah

secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori efektif, namun jika
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dilihat perkomponennya pada lampiran 1 menunjukkan bahwa ada

satu sumber PAD yang tergolong tidak efektif karena rasio

efektifitasnya di bawah 60% yakni dari ijin operasional kendaraan

perlatan produksi pertanian dan ada satu sumber PAD yang tergolong

kurang efektif yakni dari retribusi ijin tempat penjualan minuman

beralkohol yakni sebesar 66,67%. Dan terdapat satu sumber PAD

yang termasuk cukup efektif yaitu dari retribusi jas usaha rumah

potong hewan yakni sbesar 81,47%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat

di lampiran 1.

c. Persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar

100,25%. Berdasarkan lampiran 1 menunjukkan bahwa rasio tertinggi

yaitu 100,38% yakni dari bagian laba lembaga keuangan bank dan

terendah sebesar 100% dari bagian laba perusahaan milik daerah.

Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 1 dapat diketahui bahwa

pada tahun 2005 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah

secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif

begitupun juga bila dilihat perkomponennya pada lampiran 1

tergolong sangat efektif.

d. Persentase lain-lain PAD yang sah sebesar 101,40%. Berdasarkan

lampiran 1 menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi sebesar

202,71% dari penerimaan jasa giro dan rasio terendah sebesar 75,78%

dari penerimaan lain-lain. Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran

1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 lain-lain PAD yang sah
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secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif namun

jika dilihat perkomponennya pada lampiran 1 ada sumber PAD yang

termasuk kurang efektif yakni dari penerimaan lain-lain sebesar

75,78%.

2. Rasio EKD pada perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran

PAD pada tahun 2006 secara keseluruhan adalah sebesar 131,49%, jika

dilihat perkomponen dari PAD dapat diketahui bahwa :

a. Persentase pajak daerah sebesar 103%. Berdasarkan lampiran 2

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

322,78% yaitu dari pajak pengambilan barang galian golongan c dan

terendah 32,48% yaitu dari pajak pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 2 dapat diketahui bahwa

pada tahun 2006 pajak daerah secara keseluruhan termasuk ke dalam

kategori sangat efektif, namun jika dilihat perkomponennya pada

lampiran 2 menunjukkan bahwa ada satu sumber PAD yang tergolong

tidak efektif karena rasio efektifitasnya di bawah 60% yakni dari

pajak pengusahaan sarang burung walet. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 2.

b. Persentase retribusi daerah sebesar 111,77%. Berdasarkan lampiran 2

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar 1125%

yakni dari retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi dan terendah

sebesar 26,12% yakni dari retribusi ijin operasional kendaraan

produksi pertanian. Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 2
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dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 retribusi daerah secara

keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif, namun jika

dilihat perkomponennya pada lampiran 2 menunjukkan bahwa ada

satu sumber PAD yang tergolong tidak efektif karena rasio

efektifitasnya di bawah 60% yakni dari ijin operasional kendaraan

perlatan produksi pertanian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 2.

c. Persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar

143,08% . Berdasarkan lampiran 2 menunjukkan bahwa rasio

tertinggi yaitu 216,27% yakni dari bagian laba lembaga keuangan

bank dan terendah sebesar 98,46% dari bagian laba perusahaan milik

daerah. Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 2 dapat diketahui

bahwa pada tahun 2006 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif

namun jika dilihat perkomponennya pada lampiran 2 ada satu yang

tergolong efektif yakni dari bagian laba peusahaan milik daerah.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.

d. Persentase lain-lain PAD yang sah sebesar 333,41%. Berdasarkan

lampiran 2 menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan dari lain-

lain PAD yang sah rata-rata tergolong sangat efektif. Rasio efektivitas

tertinggi sebesar 574,33% dari penerimaan jasa giro kas daerah dan

rasio terendah sebesar 100% dari penjualan hasil penebangan pohon.

Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 2 dapat diketahui bahwa
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pada tahun 2006 lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan termasuk

ke dalam kategori sangat efektif begitupun juga jika dilihat

perkomponennya pada lampiran 2 termasuk ke dalam kategori sangat

efektif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran 2.

3. Rasio EKD pada perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran

PAD pada tahun 2007 secara keseluruhan adalah sebesar 121,07%, jika

dilihat perkomponen dari PAD dapat diketahui bahwa :

a. Persentase pajak daerah sebesar 104,94%. Berdasarkan lampiran 3

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

306,40% yaitu dari pajak pengambilan barang galian golongan c dan

terendah 96,50% yaitu dari pajak restoran. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 pajak

daerah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif,

namun jika dilihat perkomponennya pada lampiran 3 menunjukkan

bahwa ada dua sumber PAD yang tergolong efektif yakni dari pajak

hotel dan restoran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 3.

b. Persentase retribusi daerah sebesar 113,72%. Berdasarkan lampiran 3

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

1912,50% yakni dari retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi dan

terendah sebesar 29,37% yakni dari retribusi ijin operasional

kendaraan produksi pertanian. Berdasarkan tabel peta efektif dan

lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 retribusi daerah

secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif, namun
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jika dilihat perkomponennya pada lampiran 3 menunjukkan bahwa

ada satu sumber PAD yang tergolong tidak efektif karena rasio

efektifitasnya di bawah 60% yakni dari ijin operasional kendaraan

perlatan produksi pertanian dan ada yang tergolong tidak efektif yakni

dari retribusi jasa usaha rumah potong hewan. Untuk lebih jelasnya

bisa dilihat di lampiran 3.

c. Persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar

100,64%. Berdasarkan lampiran 3 menunjukkan bahwa hanya ada

satu sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu

dari bagian laba perusahaan milik daerah. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah secara keseluruhan

termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 3.

d. Persentase lain-lain PAD yang sah sebesar 185,11%. Berdasarkan

lampiran 3 menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi sebesar

278,47% dari penjualan bahan bekas bangunan dan rasio terendah

sebesar 7,32% dari penjualan drum bekas. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 lain-

lain PAD yang sah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori

sangat efektif tetapi jika dilihat perkomponennya pada lampiran 3

menunjukkan bahwa ada satu yang termasuk tidak efektif yakni dari
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penjualan drum bekas hanya sebesar 7,32%. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 3.

4. Rasio EKD pada perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran

PAD pada tahun 2008 secara keseluruhan adalah sebesar 109,33%, jika

dilihat perkomponen dari PAD dapat diketahui bahwa :

a. Persentase pajak daerah sebesar 96,77%. Berdasarkan lampiran 4

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

253,88% yaitu dari pajak pengambilan barang galian golongan c dan

terendah 91,60% yaitu dari pajak hotel. Berdasarkan tabel peta efektif

dan lampiran 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 pajak daerah

secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori efektif, namun jika

dilihat perkomponennya pada lampiran 4 menunjukkan bahwa ada

empat sumber PAD yang tergolong sangat efektif yakni dari pajak

hiburan, reklame, pengambilan bahan galian golongan c dan

pengusahaan sarang burung walet. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 4.

b. Persentase retribusi daerah sebesar 105,05%. Berdasarkan lampiran 4

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

361,01% yakni dari retribusi biaya cetak peta dan terendah sebesar

53,50% yakni dari retribusi ijin operasional kendaraan produksi

pertanian. Berdasarkan tabel peta efektif dan lampiran 4 dapat

diketahui bahwa pada tahun 2008 retribusi daerah secara keseluruhan

termasuk ke dalam kategori sangat efektif, namun jika dilihat
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perkomponennya pada lampiran 3 menunjukkan bahwa ada satu

sumber PAD yang tergolong tidak efektif karena rasio efektifitasnya

di bawah 60% yakni dari ijin operasional kendaraan peralatan

produksi pertanian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 4.

c. Persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar

100,32%. Berdasarkan lampiran 4 menunjukkan bahwa hanya ada

satu sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu

dari bagian laba perusahaan milik daerah. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah secara keseluruhan

termasuk ke dalam kategori sangat efektif begitupun juga bila dilihat

perkomponennya pada lampiran 4. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 4.

d. Persentase lain-lain PAD yang sah sebesar 147,30%. Berdasarkan

lampiran 4 menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi sebesar

249,63% dari pendapatan dari angsuran dan rasio terendah sebesar

96,13% dari penjualan drum bekas. Berdasarkan tabel peta efektif dan

lampiran 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 lain-lain PAD

yang sah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat

efektif tetapi jika dilihat perkomponennya pada lampiran 4

menunjukkan bahwa ada satu yang termasuk efektif yakni dari

penjualan drum bekas hanya sebesar 96,13%. Untuk lebih jelasnya

bisa dilihat di lampiran 4.
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5. Rasio EKD pada perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran

PAD pada tahun 2009 secara keseluruhan adalah sebesar 110,18%, jika

dilihat perkomponen dari PAD dapat diketahui bahwa :

a. Persentase pajak daerah sebesar 106,36%. Berdasarkan lampiran 5

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

226,70% yaitu dari pajak pengambilan barang galian golongan c dan

terendah 100,73% yaitu dari pajak restoran. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 pajak

daerah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif,

begitupun juga jika dilihat perkomponennya pada lampiran 5. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

b. Persentase retribusi daerah sebesar 112,40%. Berdasarkan lampiran 5

menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi adalah sebesar

1.642,93% yakni dari retribusi biaya cetak peta dan terendah sebesar

31,43% yakni dari retribusi ijin usaha industri. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009

retribusi daerah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori

sangat efektif, namun jika dilihat perkomponennya pada lampiran 5

menunjukkan bahwa ada dua sumber PAD yang tergolong tidak

efektif karena rasio efektifitasnya di bawah 60% yakni dari ijin

operasional kendaraan peralatan produksi pertanian dan ijin usaha

industry dan terdapat tiga sumber PAD yang tergolong kurang efektif

yakni dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi ijin trayek dan
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retribusi ijin dispensasi kendaraan masuk dalam kota. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

c. Persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar

100,39% . Berdasarkan lampiran 5 menunjukkan bahwa hanya ada

satu sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu

dari bagian laba perusahaan milik daerah. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah secara keseluruhan

termasuk ke dalam kategori sangat efektif begitupun juga bila dilihat

perkomponennya pada lampiran 5. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 5.

d. Persentase lain-lain PAD yang sah sebesar 104,35%. Berdasarkan

lampiran 5 menunjukkan bahwa rasio efektivitas tertinggi sebesar

263,33% dari penjualan bahan bekas bangunan dan rasio terendah

sebesar 20,04% dari penjualan drum bekas. Berdasarkan tabel peta

efektif dan lampiran 5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 lain-

lain PAD yang sah secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori

sangat efektif tetapi jika dilihat perkomponennya pada lampiran 5

menunjukkan bahwa ada dua yang termasuk tidak efektif yakni dari

penjualan drum bekas dan penjualan hasil penebangan pohon. Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.
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6. Rasio EKD terendah secara keseluruhan adalah sebesar 97,68% yang

terjadi pada tahun 2005 sebagai tahun dasar penelitian. Rasio EKD

tertinggi adalah sebesar 131,49% yang terjadi pada tahun 2006.
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Tabel 10

Trend EKD Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2009

Komponen

Tahun
Rata-
Rata

Thn
dasar 2006 %

Thn
dasar 2007 %

Thn
dasar 2008 %

Thn
dasar 2009 % Trend

2005 2005 2005 2005

Pajak daerah 1,0565 1,0300 97,50 1,0565 1,0494 99,33 1,0565 0,9677 91,60 1,0565 1,0636 100,67 97,28

Retribusi daerah 0,9446 1,1177 118,32 0,9446 1,1372 120,39 0,9446 1,0505 111,21 0,9446 1,1240 119,00 117,23
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah 1,0025 1,4308 142,72 1,0025 1,0064 100,39 1,0025 1,0032 100,07 1,0025 1,0039 100,14 110,83

Lain-lain PAD sah 1,0140 3,3341 328,79 1,0140 1,8511 182,55 1,0140 1,4730 145,26 1,0140 1,0435 102,91 189,87

Total PAD 0,9768 1,3149 134,61 0,9768 1,2107 123,95 0,9768 1,0933 111,92 0,9768 1,1018 112,79 120,82
Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1
s.d lampiran 5)
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Berdasarkan tabel 10 dan lampiran 1 s.d lampiran 5 dapat diketahui beberapa hal

yaitu:

a. Pajak daerah

1. Pada tahun 2006 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi pajak daerahnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan dalam

perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat yang masih di bawah 100%

yakni hanya 97,50%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan

lampiran 2 menunjukkan bahwa terdapat empat sumber pajak daerah yang

mengalami peningkatan, yakni dari pajak hotel sebesar 149,19% , pajak

engambilan bahan galian golongan c sebesar 231,68% , pajak pengusahaan

sarang burung walet sebesar 122,38% dan pajak restoran sebesar 117,67%.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.

2. Pada tahun 2007 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi pajak daerahnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan dalam

perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat yang masih di bawah 100%

yakni hanya 99,33% atau meningkat sebesar 1,83% dari tahun 2006. Tetapi

jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 3 menunjukkan

bahwa terdapat empat sumber pajak daerah yang mengalami peningkatan,

yakni dari pajak hotel sebesar 118,66% , pajak pengambilan bahan galian

golongan c sebesar 219,92% , pajak pengusahaan sarang burung walet

sebesar 376,83% dan pajak restoran sebesar 107,92%. Untuk lebih jelasnya

bisa dilihat di lampiran 3.



82

3. Pada tahun 2008 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi pajak daerahnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan dalam

perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat yang masih di bawah 100%

yakni hanya 91,60% atau menurun sebesar 7,73% dari tahun 2007. Tetapi

jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 4 menunjukkan

bahwa terdapat empat sumber pajak daerah yang mengalami peningkatan,

yakni dari pajak hotel sebesar 109,99% , pajak pengambilan bahan galian

golongan c sebesar 182,22% , pajak pengusahaan sarang burung walet

sebesar 585,96% dan pajak restoran sebesar 109,78%. Untuk lebih jelasnya

bisa dilihat di lampiran 4.

4. Pada tahun 2009 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi pajak daerahnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan dalam

perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni 100,67% atau

meningkat sebesar 9,07% dari tahun 2008. Tetapi jika dilihat dari

perkomponennya berdasarkan lampiran 5 menunjukkan bahwa terdapat satu

sumber pajak daerah yang justru mengalami penurunan, yakni dari pajak

reklame sebesar 92,89% sementara keenam sumber pajak daerah lainnya

mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

b. Retribusi daerah

1. Pada tahun 2006 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi retribusi daerahnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

118,32%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 2
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menunjukkan bahwa terdapat lima belas sumber retribusi daerah yang

mengalami peningkatan, trend tertinggi yakni dari retribusi ijin usaha jasa

konstruksi sebesar 1092,86 %, disusul retribusi penggantian biaya cetak peta

sebesar 300,29%  dan diikuti retribusi wajib daftar perusahaan sebesar

163,79%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 2.

2. Pada tahun 2007 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi retribusi daerahnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

120,39%%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 3

menunjukkan bahwa terdapat enam belas sumber retribusi daerah yang

mengalami peningkatan, trend tertinggi yakni dari retribusi ijin usaha jasa

konstruksi sebesar 1857,86%, disusul retribusi penggantian biaya cetak peta

sebesar 425,46%  dan diikuti retribusi ijin peruntukan pengunaan tanah

sebesar 134,74%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 3.

3. Pada tahun 2008 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi retribusi daerahnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

111,21%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 4

menunjukkan bahwa terdapat sembilan belas sumber retribusi daerah yang

mengalami peningkatan, trend tertinggi yakni dari retribusi penggantian

biaya cetak peta sebesar 288,36%, disusul retribusi ijin usaha mendirikan

bangunan sebesar 157,27%  dan diikuti retribusi ijin dispensasi kendaraan
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masuk dalam kota sebesar 150,13%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 4.

4. Pada tahun 2009 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi retribusi daerahnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni 119%.

Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 5

menunjukkan bahwa terdapat tiga belas sumber retribusi daerah yang

mengalami peningkatan, trend tertinggi yakni dari retribusi penggantian

biaya cetak peta sebesar 1533,32%, disusul retribusi ijin gangguan sebesar

324,73%  dan diikuti retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah sebesar

206,55%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah

1. Pada tahun 2006 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah mengalami

peningkatan, hal ini dikarenakan dalam perhitungan hasilnya menunjukkan

tingkat di atas 100% yakni 142,54%. Tetapi jika dilihat dari

perkomponennya berdasarkan lampiran 2 menunjukkan bahwa dari dua

sumber pemasukan hanya satu yang mengalami peningkatan yakni dari

bagian laba lembaga keuangan bank sebesar 215,45% Untuk lebih jelasnya

bisa dilihat di lampiran 2.

2. Pada tahun 2007 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah mengalami

peningkatan, hal ini dikarenakan dalam perhitungan hasilnya menunjukkan
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tingkat di atas 100% yakni 100,64%. Tetapi jika dilihat dari

perkomponennya berdasarkan lampiran 3 menunjukkan bahwa sumber

pemasukan dari bagian laba perusahaan milik daerah mengalami

peningkatan yakni sebesar 100,26%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 3.

3. Pada tahun 2008 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah mengalami

peningkatan, hal ini dikarenakan dalam perhitungan hasilnya menunjukkan

tingkat di atas 100% yakni 100,07%. Tetapi jika dilihat dari

perkomponennya berdasarkan lampiran 4 menunjukkan bahwa sumber

pemasukan dari bagian laba perusahaan milik daerah mengalami

peningkatan yakni sebesar 100,32%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 4.

4. Pada tahun 2009 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah mengalami

peningkatan, hal ini dikarenakan dalam perhitungan hasilnya menunjukkan

tingkat di atas 100% yakni 100,14%. Tetapi jika dilihat dari

perkomponennya berdasarkan lampiran 5 menunjukkan bahwa sumber

pemasukan dari bagian laba perusahaan milik daerah mengalami

peningkatan yakni sebesar 100,39%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 5.
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d. Lain-lain PAD yang sah

1. Pada tahun 2006 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

328,79%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 2

menunjukkan bahwa dari tiga terdapat dua sumber pemasukan yang

mengalami peningkatan yakni dari penualan drum bekas sebesar 103,43%

dan jas giro kas daerah sebesar 291,19%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di

lampiran 2.

2. Pada tahun 2007 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

182,55%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 3

menunjukkan bahwa hanya satu sumber pendapatan yang mengalami

peningkatan yakni dari jas giro sebesar 108,09%. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat di lampiran 3.

3. Pada tahun 2008 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

145,26%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 4

menunjukkan bahwa tidak ada yang mengalami trend meningkat maupun

menurun, hal ini dikarenakan ada sumber pemasukan baru yang mana di

tahun 2005 belum ada, selain itu juga disebabkan karena rasio efektivitasnya
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juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2005. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat di lampiran 4.

4. Pada tahun 2009 secara keseluruhan trend efektivitas Kabupaten Nganjuk

dari sisi lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan

dalam perhitungan hasilnya menunjukkan tingkat di atas 100% yakni

102,91%. Tetapi jika dilihat dari perkomponennya berdasarkan lampiran 4

menunjukkan bahwa tidak ada yang mengalami trend meningkat maupun

menurun, hal ini dikarenakan ada sumber pemasukan baru yang mana di

tahun 2005 belum ada, selain itu juga disebabkan karena rasio efektivitasnya

juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2005. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat di lampiran 5.

4.2.3. Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Nganjuk

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nganjuk adalah kemampuan

keuangan daerah otonom tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari

kemampuan sendiri, yaitu penghasilan asli daerah atau PAD. Kemandirian

keuangan daerah ini dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian atau

rasio KKD. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio

KKD seperti tampak pada tabel  berikut ini.
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Tabel 11

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Realisasinya Tahun 2005-2009

Tahun

Komponen

Total Pendapatan Daerah
Rasio

PAD
Pendapatan Ekstern

Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yg sah Jumlah
KKD

2005 40.295.006.991,43 383.040.337.192,00 0,00 383.040.337.192,00 423.335.344.183,43 10,52

2006 52.045.925.054,47 581.173.401.988,77 209.250.400,00 581.382.652.388,77 633.428.577.443,24 8,95

2007 54.624.853.919,78 658.821.860.213,00 1.003.821.917,77 659.825.682.130,77 714.450.536.050,55 8,28

2008 59.023.147.001,84 723.756.422.017,00 0,00 723.756.422.017,00 782.779.569.018,84 8,16

2009 72.269.741.371,45 790.261.591.492,00 39.434.818.500,00 829.696.409.992,00 901.966.151.363,45 8,71

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran 5)
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Tabel 12

Pola Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Kabupaten Nganjuk berdasarkan
Rasio Kemandirian keuangan daerah tahun 2005-2009

Tahun Kriteria
Instruktif Konstruktif Partisipatif Delegatif

2005 √
2006 √
2007 √
2008 √
2009 √

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran 5)

Tabel 13

Tingkat Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan rasio
Kemandirian keungan daerah tahun 2005-2009

Tahun
Kriteria

Rendah
Sekali Rendah Sedang Tinggi

2005 √
2006 √
2007 √
2008 √
2009 √

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran 5)
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Tabel 14

Trend kemandiian keuangan daerah Kabupatn Nganjuk tahun 2005-2009

Sumber: Data diolah dari DP2KAD Kabupaten Nganjuk (lampiran 1 s.d lampiran 5)

Tahun

Komponen
Total Pendapatan

Daerah
Rasio
KKD

Trend
KKD

PAD
Pendapatan Ekstern

Pendapatan
Transfer

Lain-lain Pendapatan yg
sah Jumlah

2005 40.295.006.991,43 383.040.337.192,00 0,00 383.040.337.192,00 423.335.344.183,43 10,52 -

2006 52.045.925.054,47 581.173.401.988,77 209.250.400,00 581.382.652.388,77 633.428.577.443,24 8,95 85,10

2007 54.624.853.919,78 658.821.860.213,00 1.003.821.917,77 659.825.682.130,77 714.450.536.050,55 8,28 78,70

2008 59.023.147.001,84 723.756.422.017,00 0,00 723.756.422.017,00 782.779.569.018,84 8,16 77,52

2009 72.269.741.371,45 790.261.591.492,00 39.434.818.500,00 829.696.409.992,00 901.966.151.363,45 8,71 82,80
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Berdasarkan tabel 11 s.d tabel 14 dapat diketahui beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan

daerah Nganjuk untuk membiayai belanja daerahnya adalah sebesar 10,52%

pada tahun 2005. Jika dilihat dari tabel di atas pendapatan daerah Kabupaten

Nganjuk didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 90,48% dari total

pendapatan daerah. Kemudian berdasarkan tabel di atas tingkat kemandirian

sebesar 10,52% tergolong rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa peranan

pemerintah pusat masih sangat dominan atau berpola instruktif.

2. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah

Nganjuk untuk membiayai belanja daerahnya adalah sebesar 8,95% pada

tahun 2006. Jika dilihat dari tabel pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk

didominasi oleh pendapatan transfer atau sebesar 91,75% dari total

pendapatan daerah. Kemudian berdasarkan tabel tingkat kemandirian sebesar

8,95% tergolong rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa peranan

pemerintah pusat masih sangat dominan atau berpola instruktif. Jika dilihat

dari perkembangan atau tingkat kecenderungannya dengan tahun dasar maka

diketahui bahwa trend KKD adalah sebesar 85,10% atau dengan kata lain

mengalami penurunan karena masih di bawah 100%.

3. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah

Nganjuk untuk membiayai belanja daerahnya adalah sebesar 8,28% pada

tahun 2007. Jika dilihat dari tabel pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk

didominasi oleh pendapatan transfer atau sebesar 92,21% dari total

pendapatan daerah. Kemudian berdasarkan tabel tingkat kemandirian sebesar
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8,28% tergolong rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa peranan

pemerintah pusat masih sangat dominan atau berpola instruktif. Jika dilihat

dari perkembangan atau tingkat kecenderungannya dengan tahun dasar maka

diketahui bahwa trend KKD adalah sebesar 78,70% atau dengan kata lain

mengalami penurunan karena masih di bawah 100%.

4. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah

Nganjuk untuk membiayai belanja daerahnya adalah sebesar 8,16% pada

tahun 2008. Jika dilihat dari tabel pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk

didominasi oleh pendapatan transfer atau sebesar 92,46% dari total

pendapatan daerah. Kemudian berdasarkan tabel tingkat kemandirian sebesar

8,16% tergolong rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa peranan

pemerintah pusat masih sangat dominan atau berpola instruktif. Jika dilihat

dari perkembangan atau tingkat kecenderungannya dengan tahun dasar maka

diketahui bahwa trend KKD adalah sebesar 77,52% atau dengan kata lain

mengalami penurunan karena masih di bawah 100%.

5. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah

Nganjuk untuk membiayai belanja daerahnya adalah sebesar 8,71% pada

tahun 2009. Jika dilihat dari tabel pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk

didominasi oleh pendapatan transfer atau sebesar 87,62% dari total

pendapatan daerah. Kemudian berdasarkan tabel tingkat kemandirian sebesar

8,71% tergolong rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa peranan

pemerintah pusat masih sangat dominan atau berpola instruktif. Jika dilihat

dari perkembangan atau tingkat kecenderungannya dengan tahun dasar maka
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diketahui bahwa trend KKD adalah sebesar 82,80% atau dengan kata lain

mengalami penurunan karena masih di bawah 100%.

6. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemandirian

keuangan Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 8,92% dan rat-rata trend nya

sebesar 81,03%. Berdasarkan tabel itu pula dapat diketahui bahwa dengan

bertambahnya jumlah PAD jumlah pendapatan transfer juga mengalami

peningkatan.
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