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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal 

di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 (Mente, 2010). 

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah 

memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi 

secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan 

adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan wilayah 

menurut potensi masing-masing. Terbentuknya desentralisasi fiskal tersebut 

diharapkan akan membantu pemerintah daerah dalam ketersediaan dana yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan daerahnya (Kanoi, 2011). 

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan 

mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat. Di sisi lain peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, potensi 

daerah, peluang daerah dan persaingan global antar daerah melalui pemberian 

hak dan kewajiban atas kewenangan seluas-luasnya yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan 
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pemerintahan Negara. Penyelenggaraan pemerintah tersebut diupayakan untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diharapkan oleh 

seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah telah melaksanakan pembangunan 

secara bertahap dan berencana (Nasir dan Darlis, 2012). 

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut 

agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah 

bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan 

kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi 

Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya 

menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua 

aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing 

Reform (Detisa, 2009). 

Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya 

pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh 

pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik.  

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan 

Pemerintah Pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu 

sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih 

tergantung kepada Pemerintah Pusat sehingga kemampuan daerah untuk 

mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya PAD 

suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah 

memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, 

tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan oleh kebijakan pemerintah pusat. 
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Selain ini sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini 

menyebabkan daerah kurang mandiri dalam penglolaan hasil materi sumber 

daya dan potensi daerah tersebut (Janur, 2009). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk 

menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagimana uang publik 

dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang 

publik tersebut telah dibelanjakan secara ekononomi, efisien, dan efektif 

(Wahyuni, 2007). 

Selain itu pengelolaan kinerja keuangan yang baik berpengaruh terhadap 

kemajuan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta 

partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Pengelolaan keuangan 

yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dengan dukungan 

kemampuan keuangan. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya 

dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli 

daerah. Dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan 

analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada 

pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan 

keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian 

maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah 

tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi 

daerah (Sularso dan Restianto, 2011). 
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Jawa Timur setelah dimulainya desentralisasi mengalami peningkatan 

kinerja daerah, di mana belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan yang 

pesat dan kinerja ekonomi mengalami kemajuan dengan Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang secara riil mengalami peningkatan hampir dua kali 

lipat, dari Rp 5,8 juta per orang (2000) hingga menjadi Rp 9,1 juta per orang 

(2010) dengan angka pertumbuhan sebesar 7,12 persen di semester pertama 

tahun 2011. Realisasi belanja yang mencakup seluruh pemerintah daerah di 

Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang signifikan. Secara riil belanja 

daerah per kapita meningkat delapan kali lipat dari Rp 123 ribu (2000) menjadi 

Rp 985 ribu (2010); meskipun masih di bawah rata-rata realisasi belanja per 

kapita pada tingkat nasional yang pada tahun 2010 telah mencapai angka Rp 1,8 

juta (2010). Dalam kurun waktu tersebut pula terjadi penurunan angka 

kemiskinan, dari 26 persen (1999) menjadi 15 persen (2010). 

Secara agregat, realisasi pendapatan pemerintah daerah di Jawa timur 

mengalami peningkatan. Jawa Timur tumbuh rata-rata pada tingkat 6,7 persen 

per tahun (2006-2010), di mana provinsi tumbuh sedikit lebih tinggi daripada 

Kabupaten/Kota yakni 7,5 persen berbanding 6,5 persen. Bagi provinsi, PAD 

merupakan komponen terbesar yang proporsinya relatif stabil pada periode 

2006-2010 (rata-rata 72,3 persen). Bagi kabupaten/kota, komponen terbesar 

adalah DAU (55,3 persen pada tahun 2010) namun proporsinya terus menurun 

yang disebabkan oleh meningkatnya komponen PAD dan pendapatan daerah 

lainnya, walaupun secara perlahan yang masing-masing telah mencapai angka 

10,3 dan 18,9 persen pada 2010. Dengan demikian, ada peluang bagi 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk dapat mengurangi ketergantungannya pada 

dana transfer dari pusat maupun dari tingkat provinsi. 

Namun demikian, total realisasi belanja daerah perkapita Jawa Timur 

masih di bawah rata-rata nasional dan bahkan berada pada urutan keempat 
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terendah. Melalui analisis belanja daerah di Jawa Timur, terlihat bahwa tidak 

terjadi perubahan yang cukup signifikan pada komposisi belanja sektoral Jawa 

Timur. Pemerintah provinsi mengalokasikan sebagian besar dananya melalui 

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada daerah bawahan yang 

diperuntukkan bagi sektor-sekor sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya (44 

persen pada 2010). Di tingkat kabupaten/kota, belanja terbesar dialokasikan 

kepada belanja pegawainya (56 persen pada 2010). 

Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota 

Surabaya memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik 

daripada kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dikembangkan 

mekanisme pendampingan teknis kepada kabupaten/kota yang masih memiliki 

kinerja yang kurang. Di samping itu, beberapa daerah lebih baik daripada daerah 

lain dalam bidang tertentu kabupaten/kota dan sebaliknya lebih buruk dalam 

bidang lainnya, seperti Kota Malang yang baik dalam bidang pengelolaan kas 

daerah tetapi kurang baik dalam pengelolaan aset kabupaten/kota dapat saling 

belajar dengan daerah lain yang berkondisi sebaliknya seperti Tulungagung. 

(Wahyono, 2012) 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota 

terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Dilihat dari kondisi 

perekonomian daerah, data tahun 2010 kontribusi yang cukup signifikan 

membangun perekonomian Kota Malang yaitu sektor industri pengolahan 

(4,18%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (7,75%), 

sektor jasa-jasa (5,59%), sektor keuangan (6,07%). Sedangkan sektor lainnya 

(6,87%) meliputi sektor pengangkutan dan komunikasi, pertambangan, pertanian, 

bangunan, listrik, dan gas. Produk Regional Domestic Bruto (PDRB) pada tahun 

2010 (Sumber: BKP Malang 2012) mencapai 14.044.625,15 juta Rupiah atau 
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mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 

13.218.918,86 juta Rupiah.  

Kinerja pengeloaan keuangan Kota Malang tahun anggaran 2004-2006 

berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata realisasi PAD diatas 

100% yaitu sebesar 100,97%. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin 

turun bahkan pada tahun 2006 Kota Malang mengalami surplus anggaran yakni 

sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu 

diperbaiki oleh pemerintah Kota Malang seperti kemandirian keuangan kota 

Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah Kota Malang dalam 

membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin (Wahyuni, 2007). 

Tabel 1.1  Data Target dan Realisasi Tiap Komponen P.A.D Kota Malang 
Tahun Anggaran 2007 – 2011 

 

TH JENIS PENDAPATAN JUMLAH TARGET 
REALISASI 

PENERIMAAN 
% 

1 2 3 4 5 

2
0

0
7

 

Pajak Daerah 37.509.729.844 37.581.796.778,62 100,19 

Retribusi Daerah 22.331.705.025 23.183.499.589,00 103,81 

Hasil Perusahaan Milik Daerah 6.748.093.089 6.749.044.426,57 100,01 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 16.286.438.460 19.831.394.129,01 121,77 

TOTAL PAD 82.875.966.418 87.345.734.923,20 105,39 
2

0
0

8
 

Pajak Daerah 42.112.940.638 42.727.420.351,23 101,46 

Retribusi Daerah 22.345.419.970 22.616.782.765 101,21 

Hasil Perusahaan Milik Daerah 9.408.328.703,60 9.411.884.203,60 100,04 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 8.346.753.460,33 8.647.460.274,78 103,60 

TOTAL PAD 82.213.442.771,93 83.403.547.594,61 101,45 

2
0

0
9

 

Pajak Daerah 49.144.638.669,90 49.467.066.282,90 100,66 

Retribusi Daerah 22.880.899.999 23.533.733.096 102,35 

Hasil Perusahaan Milik Daerah 11.628.777.255,85 11.623.194.754,85 99,95 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 9.117.806.535,27 7.367.096.472,40 80,80 

TOTAL PAD 92.772.122.460,02 91.991.090.606,21 99,16 

2
0

1
0

 

Pajak Daerah 56.142.003.282,90 60.151.082.871,20 107,14 

Retribusi Daerah 26.019.619.499 27.552.779.004 105,89 

Hasil Perusahaan Milik Daerah 11.706.439.124,26 13.255.093.254,18 113,23 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 10.934.423.835 12.543.066.075,40 114.71 

TOTAL PAD 104.802.485.741,16 113.502.021.204,78 108,30 

2
0

1
1

 

Pajak Daerah 104.644.701.180,71 125.332.979.877,63 119,77 

Retribusi Daerah 29.130.485.000 31.217.425.090 107,16 

Hasil Perusahaan Milik Daerah 13.258.455.293,82 13.313.185.918,31 100,41 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 15.298.946.985,02 15.957.303.096,61 104,30 

TOTAL PAD 162.332.588.459,55 185.820.893.982,76 114,47 

Sumber : Dispenda Kota Malang, 2012 
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Dari data target dan realisasi PAD Kota Malang menunjukkan bahwa 

kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang 

mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding 

tahun sebelumnya. Maka dari itu penulis memilih untuk melakukan penelitian 

kinerja keuangan pemerintah daerah (PAD) di Kota Malang dengan 

menggunakan analisis rasio. Serta penulis memutuskan untuk mengambil judul: 

―Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Tingkat 

Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Malang Tahun 

Anggaran 2007 – 20011)‖. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang di 

era otonomi daerah tahun anggaran 2007-2011? 

2. Bagaimanakah tingkat rasio efektivitas, tingkat rasio efisiensi, rasio aktivitas, 

dan rasio pertumbuhan Kota Malang di era otonomi daerah tahun anggaran 

2007-2011? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi 

pada beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Batasan Waktu 

Peneitian ini mengambil batasan periode waktu Tahun Anggaran 2007 s/d 

2011. Penetapan batas waktu dimulai pada tahun anggaran 2007 s/d 2011 

karena dianggap bahwa periode tersebut merupakan periode setelah 

diberlakukannya otonomi daerah dan dilaksanakan diberbagai instrument 
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pengelolaan keuangan daerah di bidang pedapatan maupun pengeluaran 

menggantikan ketentuan sebelumnya sesuai azas otonomi daerah. 

2. Batasan Daerah 

Daerah penelitian mencangkup Pemerintah Kota Malang yaitu seluruh 

wilayah yang berada sekitar daerah Kota Malang. 

3. Batasan Aspek 

Permasalahan didalam penelitian ini akan dibatasi pada pengukuran kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kota Malang dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan pada APBD, yaitu sebagai berikut yang dikonsepkan oleh 

Hikmah menurut (Halim, 2002: 24); 

a.   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

b. Rasio Efektivitas 

c. Rasio Efisien 

d. Rasio Aktivitas  

e. Rasio Pertumbuhan 

4. Batasan Lainnya 

Merupakan batasan yang bersifat teknis yakni menyangkut waktu, biaya dan 

tenaga. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersifat 

kualitatif-deksriptif dalam melakukan analisis. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh: 

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Malang di era 

otonomi daerah tahun anggaran 2007-2011 
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2. Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan 

rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Malang di era otonomi daerah 

tahun anggaran 2007-2011 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah Daerah  

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah didalam 

membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang 

2. Bagi peneliti 

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang 

berharga dalam dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam bidang yang 

diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami 

perkembangan. Dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 merupakan 

tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah. Namun peraturan ini 

belum menjadi pengaturan yang sempurna mengenai keberadaan pemerintahan 

daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sifatnya masih 

sementara. Berakhirnya Orde Baru menuntut reformasi pemerintahan dalam 

segala aspeknya, maka mulai tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Dalam merealisasikan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat. Hal tersebut merupakan prinsip otonomi di mana daerah diberi 

wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain 

yang menjadi urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus 

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyrakat. 

Sehingga muncul berbagai konsep desentralalisasi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli pemerintah dalam memberikan batasan mengenai pengertian 

desentralisasi. Dalam Glosarry Word Bank dikemukakan bahwa desentralisasi 

adalah “ A process of transffering responsibily, authority, and accountability for 

10 
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specific or broad management function to lower levels within an organization, 

system or program “. Dalam konteks ini, desentralisasi diartikan sebagai sebuah 

proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai 

fungsi-fungsi manajemen secara khusus ataupun luas kepada aras yang lebih 

rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program (Wasistiono, 2010).  

Kompleksitas konsep desentralisasi secara umum dapat dikategorikan ke 

dalam 2 (dua) perspektif utama, yakni political decentralisation perspecitve 

(perspektif desentralisasi politik) dan administrative decentralisation perspecitve 

(perspektif desentralisasi administrasi). Perbedaan mendasar dua perspekstif ini 

terletak pada rumusan definisi dan tujuan desentralisasi. Perspektif desentralisasi 

politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of 

power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada sisi lain, 

perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan definisi desentralisasi 

sebagai delegasi wewenang administratif (administrative authority) dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perbedaan kedua perspektif dalam 

mendefinisikan desentralisasi, tidak dapat dihindari, berimplikasi pada perbedaan 

dalam merumuskan tujuan utama yang hendak dicapai (Hidayat, 2008).  

Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi 

daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar 

mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan 

potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung.  

Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, dengan mengurangi 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait pembiayaan, 

tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal 

itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai 

kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. 
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Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat 

partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi 

desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah 

Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 

pelaksanaanya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah 

dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing 

daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan 

bertanggungjawab. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 

2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi Daerah merupakan kekuasaan 

untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan 

keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri.  

Pengertian daerah otonom sendiri yaitu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Daerah 

Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena 

pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan 

kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah 

sepenuhnya. Penekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada 

Daerah Tingkat II (Pemerintah Daerah). Pelaksanaan otonomi tersebut adalah 

dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau 
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Pemerintah daerah tingkat I (Pemerintah Pusat) kepada Pemerintah daerah 

Tingkat II (Pemerintah Daerah) secara bertahap dan berkelanjutan. 

Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat 

Pada Daerah Tingkat II (Pemerintah Daerah). Dalam Peraturan Pemerintah ini 

dijabarkan semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga 

kabupaten/kota, yaitu : 

1. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu daerah  

2. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat, 

dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu Daerah  

3. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau 

menurut sifatnya merupakan tanggungjawab masyarakat. 

4. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan 

sumber daya manusia 

5. Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah, dan potensial 

untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan 

asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan. 

6. Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya memerlukan penanganan 

dan pengambilan keputusan segera. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa otonomi yang 

diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah 

secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh 

pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan 

kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
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pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 

atau PAD Menurut Sidik (2002)  Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi 

daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan 

kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan 

potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah 

daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegitan opersional rumah 

tangganya.  

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah 

kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang 

selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui 

kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, 

pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya 

adalah sumberdaya keuangan yang memadai (Sudjarwoko, 2010). 

 

2.1.2 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah 

 Berikut gambaran pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah : 

A. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur adalah 

masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya 

pemberdayaan pemerintahan daerah, maka perubahan yang diinginkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah dan anggaran daerah 

adalah (Adiyatullah, 2011): 

a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, 

hal ini tidak saja terlihat dari besarmya porsi penganggaran untuk 
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kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah; 

b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah 

pada khususnya; 

c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta pastisipasi 

yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, 

Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya. 

d. Kerangka hukum dan dministrasi bagi pembiayaan, investasi, dan 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar; 

e. Kejelasan aturan tentang pengeluaran operasional lain-lain yang tidak jelas 

akuntabilitas; 

f. Prinsip anggaran dan kejelasan larangan pengaturan alokasi anggaran diluar 

yang ditetapkan dalam strategi dan prioritas APBD. 

 
B. Publik Financing Reform 

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran 

dan pengelolaan keuangan publik diIndonesia. Pergeseran terjadi berkaitan 

dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahanyang lebih desentralistik. 

Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak 

sumber-sumber keuangan publik yang disentralisasikan kepada daerah 

kabupaten dankota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi. 

Optimalisasi pengelolaankeuangan di daerah dimaksudkan agar pemerintah 

daerah sebagai penyelenggara otonomitidak mengalami defisit fiskal. Oleh 

karena itu, dilaksanakan reformasi segala bidang meliputi reformasi 

kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan 
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dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung terciptanya good 

governance. Reformasi lanjutan dilaksanakan terutama dikaitkan dengan hal-hal 

berikut ini. 

1. Reformasi sistem pembiayaan (financing reform) 

2. Reformasi sistem penganggaran (budgeting reform). 

3. Reformasi sistem akuntansi (accounting reform). 

4. Reformasi sistem pemeriksaan (audit reform). 

5. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah (financial management 

reform). 

Tuntutan pembaruan sistem keuangan publik dimaksudkan agar 

pengelolaan uang rakyatsecara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik. 

Reformasi manajemen keuangan publik terkait dengan perlunya digunakan 

modul pengelolaan keuangan publik yang baruyang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman. Reformasi keuangan daerah berhubungandengan 

perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi 

reformasikeuangan daerah adalah berikut ini (Ratnawati, 2012) : 

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan 

keuangan 

2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran 

3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit spending  

4. Perubahan strategi pembiayaan  

 
C. Struktur Keuangan Daerah 

 Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
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dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah 

pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. karena pemerintah daerah 

merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari keuangan negara. Ruang lingkup keuangan daerah 

meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran 

daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah.  Selain 

itu keuangan daerah berakaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Bahwasanya keuangan daerah menjadi elemen yang pokok 

terhadap aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD). Berikut struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari; (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) 

Belanja Daerah, dan (c) Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut 

diklarifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi yang bertanggung 

jawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

 

2.1.3 APBD Dalam Era Otonomi Daerah  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995:20) 

dalam Halim (2007: 16)  adalah rencana operasional keuangan Pemerintah 

Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-

tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 

satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan 

penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi 

pengeluaran-pengeluaran dimaksud. 
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Definisi tersebut mengandung unsur sebagai berikut menurut (Mamesah, 

1995:20-21) dalam halim (2001: 16): 

1. Rencana daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara 

rinci. 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 

yang akan dilaksanakan. 

3. Dituangkan dalam bentuk angka jenis kegiatan dan jenis proyek. 

4. Untuk keperluan satu tahun anggaran 1 April dengan 31 Maret tahun 

berikutnya 

Definisi yang dikemukakan oleh Mamesah tersebut merupakan pengertian 

APBD pada era Orde Baru. Sebelumnya yaitu pada era Orde Lama tersebut pula 

definisi APBD yang dikemukakan oleh Wayong 962:81. Menurutnya APBD 

adalah rencana keuangan yang dibuat jangka waktu tertentu, dalam waktu di 

mana badan legislatif (DPRD) memberi kredit kepada badan eksekutif (kepala 

daerah) untuk melakukan pembiayaan guna pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan 

anggaran, dan yang menunjukan semua penghasilan untuk menutup 

pengeluaran tadi. 

Di Era (pasca) reformasi, bentu APBD mengalami perubahan cukup 

mendasar. Bentuk APBD yang baru didasari pada peraturan-peraturan mengenai 

Otonomi Daerah terutama UU No. 22/1999 yang telah diubah menjadi UU No. 

32/2004 yang telah diubah menjadi UU No. 33/2004, PP No. 105/2000. Akan 

tetapi, karena untuk menerapkan peraturan yang baru diperlukan proses, maka 

untuk menjembatani pelaksanaan keuangan daerah pada kedua era tersebut 

dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.903/2375/SJ 
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tanggal 17 November 2001. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk 

mengakomodasi transisi dari UU No. 5/1974 ke UU No. 22/1999 yang kini telah 

diubah menjadi UU No. 32/2004. 

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan 

agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, 

APBD diperkirakan tidak akan terdiri dari dua sisi dan akan dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan. Pembiayaan 

merupakan kategori yang baru yang belum ada di era pra reformasi. Adanya pos 

pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan 

pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan dengan definisi 

pendapatan sebagai hak pemerintah , sedangkan pinjaman belum tentu menjadi 

hak pemerintah daerah. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau 

sumber penutup defisit anggaran.  

Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, penerimaan dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya pengeluaran diklarifikasikan menjadi 

lima kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan, Pelayanan Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Tak 

Terduga (Kurniati, 2012). 

Berikut ini merupakan struktur APBD, Pendapatan Daerah dan Belanja 

Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006. 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang 

menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran 

dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan 

atas: 
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a. pendapatan asli daerah; 

b. dana perimbangan; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD 

bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kelompok 

pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas: 

a) Pajak Daerah 

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah menurut 

Mardiasmo (2004). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/ kota 

terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 
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i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 
b) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah, komponen lain yang juga ternasuk komponen PAD, 

merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) 

tentang Retribusi Daerah). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, objek retribusi yang 

dipungut kabupaten/kota terdiri atas; 

a. Objek Retribusi Jasa Umum 

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Seperti : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi 

Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi 

Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan 

lain-lain; 

b. Objek Retribusi Jasa Usaha 

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip komersial,seperti : Retribusi Pemakaian Ke kayaan Daerah, Retribusi 

Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau 

Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi 



22 

 

Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan 

Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi 

Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain; dan. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

 
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan 

menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah 

maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan 

daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya 

diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi 

pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan 

kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti 

penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan 

bagi penerimaan daerah menurut. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain: 

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

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN; dan 
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c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

 
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk 

dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain: 

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau 

angsuran/cicilan; 

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga; 

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; 

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h. pendapatan denda pajak; 

i. pendapatan denda retribusi; 

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k. pendapatan dari pengembalian; 

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

 
b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
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rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). 

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dan UU No.12 tahun 2008 pasal 159, 

tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelompok 

pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri 

atas: 

1. Dana Bagi Hasil 

Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana yang 

bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan 

Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 

dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21, sedangkan 

dana bagi hasil yang bersumber dari bukan pajak berasal dari: kehutanan, 

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan 

gas alam, dan pertambangan panas bumi. 

2. Dana Alokasi Umum  

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21). Menurut UU No. 33 

tahun 2004, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara 

daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan 

kebutuhan dan potensi daerah. 

3. Dana Alokasi Khusus.  

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23). DAK dimaksudkan 
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untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang 

merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk 

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang 

belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah. 

 

c. Lain Pendapatan Yang Sah 

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis 

pendapatan yang mencakup: 

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ 

organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan 

lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan 

korban/kerusakan akibat bencana alam; 

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;  

d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh 

pemerintah; dan 

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 

(Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 28). 

 
2.  Belanja Daerah 

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) belanja 

daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah 



26 

 

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundangundangan. Belanja menurut kelompok belanja: 

1) Belanja Tidak Langsung: 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. bunga; 

c. subsidi; 

d. hibah; 

e. bantuan sosial; 

f. belanja bagi basil;  

g. bantuan keuangan; dan 

h. belanja tidak terduga. 

2) Belanja Langsung: 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; dan 

c. belanja modal. 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

b. Pembiayaan Daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 1 ayat 

54, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
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dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

bersumber dari : 

a) Penerimaan pembiayaan mencakup: 

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. 

(SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 

tahun 2007 pasal 1). 

2. Pencairan dana cadangan 

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening 

dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 

berkenaan (Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 64). 

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan 

milik daerah/ BUMD dan penjualan asset milikpemerintah daerah yang 

dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk 

penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada 

tahun anggaran berkenaan. 

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. 

6. Penerimaan piutang daerah 

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari 

pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah 
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dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga 

keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang 

lainnya.  

b) Pengeluaran pembiayaan mencakup: 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

3. Pembayaran pokok utang 

4. Pemberian pinjaman daerah 

 

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah  

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu 

hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja 

daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu 

kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 

Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur 

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. 

Mardiasmo (2002) mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: 

1. Memperbaiki kinerja pemerintah. 

2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). 

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja 

keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat 
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komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih 

sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat 

mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien, dan 

akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu 

dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntasiannya dengan 

laporan keuangan yang dimilki perusahaan swasta. Sistem akuntansi yang biasa 

digunakan pada sektor swasta. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada 

sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual (accrual accounting), sedangkan 

pada sektor public lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas 

(cash accounting) menurut Mardiasmo, 2002: 13. Beberapa rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menururt 

(Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas 

dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah tehadap sumber 

dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah 

pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, 

(2002) Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. 

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat 
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kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Dalam penelitian ini rasio kemandirian 

diukur dengan: 

 

 Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD 

menggambarkan sejauh mana ketergantungan 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 membayara pajak dan 

retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Ada empat macam pola 

yang memperkenalkan ―hubungan situasional‖ yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor 25 

tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 

tentang ―Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah‖ menurut 

Halim, (2002) antara lain: 

1. Apabila tingkat kemandirian 0%-25% pola hubungan instruktif, berarti 

peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 

daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 

2. Apabila tingkat kemandirian 25%-50% pola hubungan konsultatif, campur 

tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap 

sedikit lebih mampu melaksankan otonomi. 

3. Apabila tingkat kemandirian 50%-75% pola hubungan partisipatif, peranan 

pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan 

tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi 

daerah. 
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4.  Apabila tingkat kemandirian 75%-100% pola hubungan delegatif, campur 

tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar 

mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

 
b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi 

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah; 

 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan  tugas 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 

persen. Namun, demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan 

Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan 

efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti 

terlihat pada Tabel 2.1   

Tabel 2.1 Kemampuan Keuangan dan Rasio Efektivitas 
  

Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%) 

Sangat Efektif > 100 

Efektif 90 - 100 

Cukup Efisien  80 - 90 

Kurang Efisien  60 - 80 

Tidak Efektif < 60 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman 
Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997 
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Agar memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu 

dipersandingkan dengan rasio efisien yang dicapai pemerintah daerah. rasio 

efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya baya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan 

yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula 

sebaliknya. Dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan 

sesui dengan peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada 

sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik 

dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan 

secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) 

dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil 

yang diinginkan. Rasio efisien diukur dengan: 

 

 Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan 

efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. 

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Untuk itu, 

pemda perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan 

untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat 

diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau 

tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemda berhasil 

merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan terget yang ditetapkan, 

namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang 

dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan lebih besar dari 

pada realisasi pendapatan yang diterimanya.  
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c.  Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian) 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan 

alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. 

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti 

persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk 

sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara 

sederhana rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun 

pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh 

dinamika kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang 

diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan yang ingin dicapai. Walaupun 

demikian dinegara-negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk 

memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh sebab itu jika rasio 

pembangunan relatif kecil atau kurang maka perlu ditingkatkan sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan didaerah.  

d. Rasio Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya 

yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya 

pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan 

pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang 

perlu mendapat perhatian. Berikut fomulasi rasio pertumbuhan: 
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2.2 Kerangka Berfikir 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis indikator kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Malang yang terdiri dari indikator kemandirian 

keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, 

aktivitas keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah. Sehingga dalam 

penelitian ini menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat 

kemandirian Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2007-2011. 

Dari uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir guna mempermudah 

pemahaman tentang analisis kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat 

kemandirian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2007-2011. 

Sebagaimana tampak pada gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Ilustrasi peneliti, 2013. 

 

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penulis bertolak kepada 

beberapa penelitian terdahulu khususnya yang berkenaan dengan kinera 

keuangan daerah di Indonesia. Diantaranya: 

1. Ladiyanto. E. A (2005). Judul penelitian Kinerja Keuangan dan Strategi 

Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Kota Surabaya 

dengan tujuan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Surabaya dan merumuskan strategi kebijakan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu desentralisasi diskal serta rasio kinerja keuangan daerah 

yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, 

rasio aktivitas, dan rasio DSCR. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

menunjukkan ketergantungan pemerintah surabaya kepada pemerintah pusat 

tinggi. 

2. Janur, M. Y (2009). Judul penelitian Analisis Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Diberlakukannya Kebijakan 

LAPORAN REALISASI APBD 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

ERA OTONOMI DAERAH  

VARIABEL KINERJA 

KEUANGAN: 

Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Efektivitas dan Efisien 

Rasio Aktivitas 

Rasio Pertumbuhan 

TINGKAT KEMANDIRIAN 

DAERAH 

KINERJA KEUANGAN DAERAH 
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Otonomi Daerah. Dengan tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten Bungo sesudah diberlakukannya 

kebijakan otonomi daerah. Metode yang digunakan rasio kemandirian 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, debt service 

coverage rasio (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian 

menyebutkan kinerja keuangan daerah tidak stabil ditunjukkan dari beberapa 

rasio keuangan trend positif dan trend negatif. 

3. Kurniati. S. (2012). Dengan judul penelitian Perbandingan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah 

Krisis Ekonomi 2008. Tujuan penelitian menganalisa perbandingan kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan 

sesudah krisis ekonomi 2008. Metode analisa yang digunakan analisis rasio 

keuangan, pengujian statistic, uji normalitas data, uji normalitas data, paired 

sample t test dan wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menyebutkan 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemandirian 

keuangan daerah dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah (retribusi 

daerah). 

4. Wulansi. R. (2011). Judul penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten asahan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dengan 

tujuan penelitian mengetahui kinerja pemerintah daerah kabupaten Asahan 

sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dan metode analisa yang digunakan 

rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisien, rasio 

aktivitas, debt service coverage ratio (dscr) dan rasio pertumbuhan. Hasil 

penelitian menyebutkan terdapat ketergantungan bantuan pemerintah pusat 

masih tinggi, terutama setelah otonomi daerah terlihat dari belum tercapainya 

target PAD, terpusatnya dana APBD pada Belanja rutin dari pada untuk 

belanja pembangunan. 
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5. Nurhayati. T. (2012). Judul penelitian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi 

Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011). Tujuan penelitian Untuk mengetahui 

kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara ditinjau 

dari rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 

tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011. Metode analisa 

yang digunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio 

pertumbuhan dan DSCR. Hasil penelitian menyebutkan bahwa rasio 

kemandirian, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton 

Utara selama 3 tahun adalah baik. Sedangkan rasio efisien dan DSCR belum 

bisa dikatakan baik. 

6. Gatrinda. N. N. (2007). Judul penelitian analisis penilaian kinerja keuangan 

dengan pendekatan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian menilai 

kinerja keuangan Pemkab Tuban dengan menggunakan metode analisa rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, derajat 

kontribusi BUMD, analisis pertumbuhan belanja, dan analisis sisa lebih 

pembiayaan anggaran, derajat kontribusi bumd, analisis pertumbuhan belanja, 

dan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Hasil penelitian 

menyebutkan Pemkab Tuban menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat 

tingkat efektivitas, efisiensi dan pencapaian realisasi. Sedangkan dilihat dari 

kemandirian keuangan daerah, kontribusi BUMD dan pertumbuhan belanja 

pada Pemkab Tuban belum menunjukkan kinerja yang maksimal. 

7. Wahyuni. N. (2006). Judul penelitian Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2004-2006. Tujuan 

penelitian mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (PAD) di Kota 

Malang dengan menggunakan analisis rasio. Dengan menggunakan metode 
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analisa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, pendapatan asli 

daerah, rasio aktivitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio pertumbuhan. 

Hasil penelitian menyebutkan rata-rata PAD di Kota Malang berada di atas 

100%, meskipun pengeluaran rutin masih di atas PAD. Oleh karena itu, 

tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat tinggi. 

8. Adiyatullah. H. (2011). Judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Lamongan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Tujuan 

Penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja 

keuangan daerah Kabupaten Lamongan sebelum maupun sesudah masa 

otonomi daerah. Metode analisa yang digunakan yaitu meliputi rasio 

kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, Debt 

Service Coverage Ratio (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan. Dan hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten 

Lamongan baik sebelum dan sesudah otonomi daerah terlihat dari ke empat 

analisis rasio keuangan terhadap APBD. 

9. Nasir. A dan Darlis. E. (2012). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk 

mendapatkan bukti empiris tentang kinerja keuangan pada Pemerintah 

Daerah di Provinsi Sumatera Barat Dinas Keuangan, untuk menganalisis dan 

mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari rasio 

kinerja keuangan daerah. Metode analisa penelitian menggunakan rasio 

kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, Rasio Pertumbuhan Rasio 

Keserasian, dan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah. Hasil penelitian 

menyebutkan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 

mengelola keuangan daerahnya belum begitu baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini diperlukan suatu 

metodelogi penulisan baik guna memperoleh beberapa data yang berhubungan 

dengan permasalahan maupun untuk pedoman pembahasan. Adapun metode 

penelitian ini di uraikan sebagai berikut: 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang 

mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman 

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas 

atau narutal setting yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan 

secara uraian atau dalam bentuk kalimat. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kota Malanag, Propinsi 

Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi ini, dikarenakan saat ini Kota 

Malang merupakan kota terbesar kedua di utara timur dan berdasarkan 

perkembangan aktual perekonomian regionalnya, kota malang mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang bervariasi pada berbagai sektor. Hal tersebut 

dikarenakan kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Malang yang semakin 

berkembang.  

Sedangkan alasan menggunakan tahun penelitian 2007-2011 (sesudah 

otonomi daerah) tahun 2007-2011 mewakili data sesudah otonomi sebagai tahun 

penentu kemandirian daerah dalam mngelola keuangan daerah Kota Malang 

sesudah adanya otonomi daerah. 

39 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Berdasarkan Rasio Keuangan yang digunakan untuk menghitung kinerja 

keuangan rasio. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menurut Halim,2002: 128 : 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara 

ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber yang lain. 

 

2. Rasio Efektivitas 

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan 

asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah.. 

 

3. Rasio Efisien 

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. 

 

 

4. Rasio Aktivitas  

Rasio Aktivitas merupakan perbandingan antara belanja rutin dan belanja 

pembangunan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan pemerintah daerah. 
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5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan merupakan perbandingan antara penerimaan 

pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan 

potensi riil daerah serta perbandingan antara belanja rutin terhadap belanja 

pembangunan. 

 

 

 

 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara/ suatu daftar yang memuat rincian pendapatan 

dan pengeluran negara untuk waktu tertentu, biasanya dengan jangka waktu 

selama satu tahun dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), 

Sedangkan APBD adalah suatu daftar sistematis yang dirinci tentang 

penerimaan dan pengeluaran atau pembelanjaan daerah dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun). 

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang bersumber dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak 

daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan 

pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 
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8. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. 

9. Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. 

10. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

11. Belanja rutin (belanja tidak langsung) yaitu belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri 

dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja 

tidak terduga. 

12. Belanja pembangunan (belanja langsung) yaitu belanja yang dianggarkan 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang 

teridiri dari belanja urusan wajib/pilihan, belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, dan belanja modal. 

 

3.4 Populaelasi dan Penentuan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang karakteristiknya harus 

dijelaskan secara akurat agar jika dibutuhkan sampel maka jumlah dan 

pengambilannya dapat ditentukan dengan cepat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Data kinerja keuangan pemerintah 

Kota Malang. Data tersebut berupa laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
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Daerah (APBD) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota 

Malang. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang telah ada, baik di buku literatur maupun dari sumber-sumber lain. Data 

sekunder tersebut dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Malang, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kota Malang. 

 

3.5.2 Sumber Data 

Data dan informasi keuangan diperoleh dari hasil laporan periodik Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Malang. Selain itu 

data juga diperoleh dari dinas kearsipan dan perpustakaan pemerintah daerah 

Kota Malang. 

 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan data-data lain yang dapat 

menunjang penelitian, diantaranya data yang berbentuk Anggaran Pendapat 

dan Belanja Daerah (APBD). 

b. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan makalah 

c. Pencarian data melalui internet 

Pencarian data dilakukan dengan membuka situs-situs resmi pemerintah 

Kota Malang dan Jurnal Online. 
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3.6 Metode Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif atau penelitian 

penjelasan (explanatory research). Dikatakan demikian karena penelitian ini 

menggambarkan hubungan-hubungan yang muncul dari variabel-variabel yang 

ada. Hal ini untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada masa otonomi 

daerah saat ini. 

Dalam hal ini analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kinerja keuangan daerah yang dikonsepkan oleh Hikmah menurut Halim, 2002: 

24 : 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan 

daerah. semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) 

semakin rendah, demikian pula sebaliknya. 

 

2. Rasio Efektivitas 

Pengertian efektivitas berhubugan dengan derajat keberhasilan suatu 

operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika 

kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan 

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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3. Rasio Efisien 

Sedangkan rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara besarnya baya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. semakin kecil rasio ini, semakin 

efisien, begitu pula sebaliknya. 

 

4. Rasio Aktivitas  

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan 

alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara 

optimal. Semakin tinggi persentase dana alokasi untuk belanja rutin berarti 

persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk 

sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 

 

 

5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber 

pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-

potensi mana yang perlu mendapat perhatian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Malang 

4.1.1 Letak Geografis Kota Malang 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota 

terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Malang yang terletak 

pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan 

salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang 

dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang 

secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° 

Lintang Selatan. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara 

yang sejuk dengan suhu rata-rata 24,13oC dan kelembaban udara 72% serta 

curah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Secara administratif Daerah 

Kota Malang berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten Malang yaitu: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 

b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, 

Serta dikelilingi gunung-gunung : 

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara  

2. Gunung Semeru di sebelah Timur  

3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat  

4. Gunung Kelud di sebelah Selatan  

47 



48 

 

Kota Malang terbagi atas beberapa Wilayah Administrasi yaitu: 

1. Kecamatan Klojen     : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT 

2. Kecamatan Blimbing  : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT 

3. Kecamatan Kedungkandang   : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT 

4. Kecamatan Sukun  : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT 

5. Kecamatan Lowokwaru  : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT 

Kondisi demografis Kota Malang berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 

2010 (Kota Malang Dalam Angka Tahun 2011), jumlah penduduk Kota Malang 

sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan 

perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang 

sebesar 97,05 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 

penduduk laki-laki. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, di antara 5 (lima) 

kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk 

terbanyak yaitu 186.013 jiwa, kemudian diikuti Kecamatan Sukun sebanyak 

181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 174.477 jiwa, Kecamatan 

Blimbing sebanyak 172.333 jiwa, dan terakhir Kecamatan Klojen sebanyak 

105.907 jiwa. Laju partumbuhan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan 

Kedungkandang yaitu 2,72, sementara terendah di Kecamatan Klojen minus 

1,96. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk mengarah ke 

Kecamatan Kedungkandang sedangkan perkembang penduduk di Kecamatan 

Klojen semakin berkurang. Nampaknya fenomena ini sesuai dengan 

perkembangan Kota Malang yang mengarah ke wilayah Timur. 

 

4.1.2. Keadaan Sosial Budaya Kota Malang 

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kota Malang 

adalah cukup heterogen dalam hal etnis dan latar belakang budaya, sehingga 
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memungkinkan terciptanya kehidupan Kota yang cenderung dinamis. Sebagai 

salah satu kota pendidikan, masyarakat Malang dengan budaya lokalnya telah 

lama berinteraksi dan berasimilasi dengan adat kebiasaan dan budaya dari 

berbagai macam suku bangsa yang datang dan dibawa oleh para pelajar, 

mahasiswa serta kalangan pedagang. Dari beberapa suku yang berada di Kota 

Malang, masyoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahasa 

pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari antar penduduk adalah 

bahasa jawa, bahasa maduran dan bahasa Indonesia. 

 

4.1.3. Sejarah Singkat Kota Malang 

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru 

tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas 

umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga 

Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen 

Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda 

dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat 

tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan 

perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali 

mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk 

bernostalgia.  

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu 

Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun 

semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. 

Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun 

bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan 

sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. 
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Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan 

kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan 

pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang 

selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada 

umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, 

sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. 

Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan 

degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak 

bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan 

apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. 

 
Sekilas Sejarah Pemerintahan 

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, 

dengan rajanya Gajayana.  

2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota  

3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar kali 

Brantas  

4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen  

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota didirikan dan Kota didirikan 

alun-alun dibangun.  

6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja  

7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang  

8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia  

9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda  

10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota 

Malang.  

11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang 
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4.1.4. Visi dan Misi Kota Malang 

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman 

pada RPJM Daerah di mana didalamnya termuat VISI Kota Malang, yaitu : 

"Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang 

Berkualitas, Kota Sehat Dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang 

Berbudaya, Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Mandiri"  

1. Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa 

pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dalam arti yang luas yaitu : Penyelenggaraan pendidikan pada 

semua jenjang di Kota Malang harus memiliki kualitas tinggi; 

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang 

memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan 

pengembangan IPTEK, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal 

(berbudi pekerti luhur); kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-

kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, 

yang meliputi; (1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai 

pengemban fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM 

dan kelembagaan; (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh 

lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak 

mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal 

(sekolah). 

2. Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, mengandung makna bahwa 

pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota yang sehat 

dan berwawasan lingkungan. Pengertian kota sehat dan ramah lingkungan 

adalah sebagai berikut : Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas 

lingkungan fisik dan sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi kota 
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yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit 

to live in); Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang dalam 

melaksanakan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian daya dukung 

lingkungan.  

3. Kota Pariwisata yang Berbudaya, mengandung makna bahwa 

pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang 

sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya khas 

malangan. Pengertian Kota Pariwisata yang berbudaya adalah sebagai 

berikut : Kota pariwisata adalah kota yang menjadi tujuan wisatawan baik 

wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Obyek wisata yang 

akan dikembangkan adalah obyek wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata 

belanja maupun wisata lainnya; Kota pariwisata yang berbudaya adalah kota 

pariwisata yang tetap melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang 

dikandungnya.  

4. Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna bahwa 

tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan 

masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri. Pengertian masyarakat 

yang maju dan mandiri adalah sebagai berikut : Masyarakat yang maju 

adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu dan teknologi, maju 

dalam derajat kesehatannya dan maju dalam mengembangkan budaya dan 

pariwisatanya; Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu 

membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya. 

Dalam rangka mewujudkan VISI Kota malang, maka dirumuskan upaya-

upaya yang akan dilaksanakan ke dalam MISI Kota Malang Tahun 2009-2013, 

sebagai berikut :  

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas;  

2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;  
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3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan;  

4. Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah 

Sekitarnya;  

5. Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya;  

6. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima. 

 

4.1.5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukan 

hubungan antara komponen–komponen yang satu dengan yang lain sehingga 

jelas tugasnya, wewenangnya, dan tanggung jawab masing-masing dalam 

kesatuan yang teratur. 

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) Kota Malang sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Ni Kadek 

Yulie DS, SE, MM Ka. Sub. Bag. Umum bahwa ―Struktur organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagaimana yang tercantum dalam 

keputusan walikota malang No 58 tahun 2008 adalah sebagai dapat dilihat pada 

bagan berikut: 
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Gambar 4.1: Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Malang 
 

 

Sumber: Dinas Pendapatan, Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Malang  

 

4.1.6  Kondisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang 

 Berikut susunan anggatota Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPKAD) Kota Malang: 

Tabel 4.1: Susunan Anggota DPKAD Tahun 2012 
 

No Nama Jabatan 

1 Mardioko, SH, Msi Kepala Dinas 

2 Yuyun Indria S, ST, MAP Kasubag Sungram 

3 Noka Maharany AK, SE Kasubag Keuangan 

4 Ni Kadek Yulie DS, SE, MM Kasubag Umum 

5 Dra. Wiwik Yosoniati Seksi Pendataan 

6 I Ketut Wisuda, S. Sos, MM Seksi Pendaftaran 

7 Dra. Sriyoni Yudowati, MM Seksi Penetapan 
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No Nama Jabatan 

8 Dra. Khukmakyah, MM Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

9 Solikin, S. Sos Seksi Pengelolaan Benda Berharga 

10 Dra. Laili Elisa, Msi Seksi Pembukuan 

11 Didit Edy S, SE, MM Seksi Pelaporan 

12 Nurwidianto, S. Sos Kepala Bidang Penagihan 

13 Dian Kuntari, S. STP, Msi Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 

14 Efi Lukita Dyah S, SE, MM Seksi Penagihan 

15 Nina Sudiarty, S. STP, Msi Seksi Penagihan dan Pengelolaan Lain2 

16 Dra. Rinawati, MM Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengendalian Operasional 

17 Meidy Hazran, SH Seksi Perencanaan 

18 Willstar Taripar H, S. STP Seksi Pengembangan Potensi 

19 Bambang Nurmawan, SH Seksi Pengendalian Operasional 

Sumber: Wawancara dengan narasumber Ni Kadek Yulie DS, SE, MM (Kasubag Umum 
DPKAD) 

 

 
4.1.7 Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Adapun tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

yang dibentuk berdasarkan peraturan Kota Malang No. 58 Tahun 2008, 

bahwasanya Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah di 

bidang pendapatan daerah. Dinas pendapatan dipimpin oleh kepala dinas yang 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah tanggung 

jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Pendapatan Daerah 

melaksanakan tugas pokok penyusun dan pelaksana kebijakan dibidang 

penerimaan dan pendapatan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas dinas pendapatan 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan 

pendapatan daerah 
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b. Penyusun dan pelaksana rencana strategis dan rencana kerja dibidang 

penerimaan daerah 

c. Pelakana dan pengawas pendataan,pendaftaran,penetapan pajak daerah 

d. Penyusun rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan 

e. Penyusun dan pelaksana pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah 

f. Pelaksana dan pengawas pengelolah dan penagihan penerimaan lainlain 

pendapatan yang sah 

g. Penyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah ,retribusi 

daerah dan lain-lain pendapatan yang sah 

h. Pelaksna penyelesaian keberatan pajak daerah 

i. Pengkoordinasian penerimaan pendapatan asliu daerah 

j. Pembinaan,pengendali benda-benda berharga dan pembukuan serta 

pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah,retribusi daerah 

dan lain-lain pendapatan yang sah 

k. Pembinaan dan pengendali terhadap system pemungut pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

l. Pelaksana penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) 

m. Pengelolah administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan,kehumasan dan kearsipan. 

n. Pelaksana standar pelayanan minimal (SPM) 

o. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) 

p. pelaksanaan fasilitas pengukuran indeks kepuasan masyarakat(IKM) dan 

atau pelaksanaan dan pengumpulan pendapatan pelanggan secara periodic 

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan 
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q. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pajak daerah dan pendapatan 

lain-lain yang sah 

r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 

public secara berkala melalui web site pemerintahan daerah 

s. Penyelengaraan unit pelaksana tewknis(UPT)dan jabatan fungsional 

t. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

u. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai denagn tugas dan 

fungsinya. 

 

4.1.8 Potensi Unggulan Kota Malang, Laju Pertumbuhan PDRB Kota 

Malang Tahun 2009-2010, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Investasi 

Daerah dan Tingkat Inflasi 

1. Potensi Unggulan Kota Malang 

Potensi unggulan daerah Kota Malang secara umum cukup banyak dan 

menjanjikan, berikut potensi (Akang, 2009) tersebut: 

A. PERTANIAN 

1. Produksi tanaman pangan yang menonjol adalah sebagai berikut: Padi, 

Jagung, dan Ubi Kayu, ubi jalar, kacang tanah, dll. 

2. Produksi Holtikultura yang menonjol antara lain: 

a. Sayur—sayuran: Kubis, sawi, tomat, ketimun, Bawang merah, Cabe 

Besar, dll.  

b. Buah-buahan: pisang, alpukat, durian, jambu air, mangga, blimbing, 

nangka, dll. 

c. Tanaman obat-obatan: jahe, kunyit, dll. 

B. PERIKANAN 

Produksi perikanan yang menonjol antara lain: 

Budidaya: keramba dan kolam. 
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C. PETERNAKAN 

Produksi peternakan yang menonjol antara lain: Ayam buras, sapi potong, 

domba, kambing, kerbau, kuda, dll. 

D. PERKEBUNAN 

Produksi perkebunan yang menonjol antara lain: Tebu, kenanga, kopi, dll.  

E. KEHUTANAN 

Produksi kehutanan yang menonjol antara lain: Kayu Jati, Kayu Non Jati, dll. 

F. PERTAMBANGAN 

Potensi pertambangan khususnya bahan galian C, antara lain: Batu Gunung, 

Pasir, dll. 

G. INDUSTRI MANUFAKTUR 

Industri manufaktur meliputi usaha besar, menengah dan kecil terdiri dari: 

a. Industri Logam: mesin dan kimia. 

b. Industri Hash: pertanian dan kehutanan 

c. Industri aneka keramik, barang dan kulit 

H. PARIWISATA: 

a. Wisata Alam: wisata air kali amprong, taman wisata hutan Malabar, 

taman wisata tlogomas, dll. 

b. Wisata Budaya: Taman wisata dan Budaya senaputra, wisata museum 

brawijaya, dll. 

c. Wisata Religuius: wisata ziarah makan Ki Ageng Gribig. 

Pembangunan Kota Malang diarahkan pada peningkatan, perluasan dan 

penyermpurnaan dari tahun-tahun sebelumnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan mendorong pemerataan serta memperluas 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 
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2. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Malang 

Apabila dilihat dari sisi lapangan usaha, maka laju pertumbuhan PDRB 

Kota Malang tahun 2010 jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 

sebelumnya telah terjadi peningkatan dibeberapa lapangan usaha seperti 

pertambangan, pertanian, industri pengolahan, listrik dan gas, perdagangan, 

hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, dan jasa. 

Hal tersebut diatas menunjukkan kemantapan Kota Malang untuk 

mengembangkan daerahnya sendiri melalui pemanfaatan secara efektif dan 

efisien atas sumber-sumber daya tersebut melalui penyediaan lapangan usahan 

sehingga ini juga merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan 

pemerintah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang 

dengan membuka dan memberikan peluang serta kesempatan atas penyediaan 

lapangan pekerjaan dari lapangan usaha yang diciptakan. 

Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan PDRB Kota Malang selama kurun 

waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Grafik  4.2: Laju Pertumbuhan PDRB Kota Malang Tahun 2009-2010 
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3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 

Disamping laju pertumbuhan PDRB, indicator lain yang dapat yang dapat 

menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Berikut 

tabel yang menunjukkan perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang, 

Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2004-2009. 

 

Grafik 4.3: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang, Jawa Timur 
dan Nasional Tahun 2004-2009 

 

 

Sumber: BPS Kota Malang 

 

Dari data diatas tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan kondisi makro 

ekonomi Kota Malang selama periode 2004 - 2006 cenderung fluktuatif. Hal ini 

dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi tahun 2004 – 2006 tersebut di atas. 

4. Investasi Daerah Kota Malang 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya sangat dipengaruhi 

oleh adanya investasi yang masuk. Perkembangan investasi Kota Malang 

selama kurun waktu tahun 2004 – 2009 mengalami peningkatan investasi setiap 

tahunnya, perkembangan kenaikan investasi tersebut tertera dalam tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2 : Jumlah Investasi yang Masuk Kota Malang Tahun 2004 – 2009 
 

No Tahun  Jumlah Investasi (Rp) 

1 2004 160.533.000.000 
2 2005 288.635.364.200 

3 2006 220.753.751.660 
4 2007 373.692.689.000 

5 2008 610.270.060.745 

6 2009 456.096.018.300 
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Malang 

 

 

5. Tingkat Inflasi Kota Malang 

Disamping PDRB dan laju pertumbuhan  ekonomi serta investasi daerah, 

indikator makro ekonomi lainnya yang juga penting adalan tingkat inflasi. Tingkat 

inflasi di Kota Malang selama kurun waktu tahun 2004-2009 yaitu pada tahun 

2004 sebesar 6,28% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 

15,74%. Selanjutnya inflasi mengalami penurunan sebesar 5,92% di tahun 2006 

dan naik kembali hanya sebesar 0,01% di tahun 2007 yaitu 5,93%. Pada tahun 

2008 inflasi Kota Malang mengalami kenaikan hingga 10,49%. Namun di tahun 

2009 inflasi Kota Malang turun sebesar 3,39%. 

 

4.2. Gambaran Umum Keuangan Daerah Kota Malang 

Kondisi APBD Kota Malang 2004-2009 menunjukkan pertumbuhan yang 

meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan Pendapatan Daerah sejak tahun 

2004 sampai tahun 2009, tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 : Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2004-2009 
 

NO URAIAN 

REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp) 

2004  
(Rp) 

2005 
(Rp) 

2006 
(Rp) 

2007 
(Rp) 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Pendapatan Asli 
Daerah 

50.007,30 58.740,20 62.953,42 87.115,73 82.213,44 92.772,12 

1 Pajak Daerah 26.409,53 29.296,19 32.123,67 37.581,80 42.112,94 49.144,64 
2 Retribusi 15.408,37 16.093,07 18.025,00 23.164,49 22.345,12 22.880,90 

3 Hasil Pengelolaan 
Kekayaan yang 
Dipisahkan 

4.148,92 6.616,68 6.920,96 6.749,04 9.408,33 11.628,78 

4 Lain-lain Pendapatan 
yang Sah 

4.040,48 7.189,26 5.883,79 19.620,40 8.346,75 9.117,81 

II Dana Perimbangang 258.531,47 271.851,56 434.688,60 507.367,76 556.486,95 578.712,31 

1 
Bagi Hasil Pajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak 

41.403,47 42.946,56 46.393,60 63.133,76 61.645,46 86.376,10 

2 Dana Alokasi Umum 211.628,00 221.130,00 367.435,00 417.300,00 473.050,49 471.739,21 
3 Dana Alokasi Khusus 5.500,00 7.775,00 20.860,00 26.934,00 31.782,00 20.597,00 

        

III 
Lain-lain 
Pendapatan yang 
Sah 

44.105,29 80.754,91 49.364,50 50.272,08 59.453,35 87.997,40 

Jumah Pendapatan 352.644,06 411.346,67 547.006,52 644.755,57 708.153,74 759.481,82 

Sumber : Perda Perhitungan APBD TA 2004-2009 

 

Sedangkan perkembangan kenaikan Pendapatan Daerah sejak tahun 2004 

sampai tahun 2009, tersaji pada tabel berikut: 

 

Grafik 4.4: Perkembangan Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2005-2009 
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah, rata-

rata kenaikan setiap tahunnya adalah 14,05%. Sedangkan Dana Perimbangan 

rata-rata kenaikan setiap tahunnya mencapai 19,22%. Untuk Lain-Lain 

Pendapatan yang Sah rata-rata kenaikan setiap tahunnya mencapai 22,47%. 

secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami kenaikan rata-rata setiap 

tahunnya sebesar 16,92%. 

Sedangkan perkembangan kenaikan belanja daerah sejak tahun 2005 

sampai tahun 2009, tersaji pada tabel berikut: 

 

Grafik 4.5: Perkembangan Kenaikan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005-
2009 (%) 
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Sumber: RPJMD Kota Malang Tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa belanja tidak langsung, rata-rata 

kenaikan setiap tahunnya adalah 12,78%. Sedangkan belanja langsung rata-rata 

kenaikan setiap tahunnya mencapai 30,45%. Secara keseluruhan belanja daerah 

mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 18,39%. 

 

4.3. Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah 

daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang dalam era otonomi daerah. 
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Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif analitis atau penelitian 

penjelasan (explanatory research). Dikatakan demikian karena penelitian ini 

menggambarkan hubungan-hubungan yang muncul dari variabel-variabel yang 

ada. Hal ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat 

kemandirian daerah dalam era otonomi daerah di Kota Malang. 

Langkah yang dilakukan yaitu dengan menganalisis kinerja keuangan 

daerah dan tingkat kemandirian daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2005. 

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat 

kemandirian daerah tersebut, digunakan analisis rasio keuangan APBD yang 

telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim, 2002:128 yaitu 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

2. Rasio Efektivitas 

3. Rasio Efisien 

4. Rasio Aktivitas 

5. Rasio Pertumbuhan 

Berikut hasil perhitungan analisis perkembangan rasio kinerja pengeloaan 

keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang dengan 

menggunakan alat analisis rasio kinerja keuangan daerah menurut Halim, 

2002:128: 

 

4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, seperti pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kota Malang 

dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber 
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daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya, selain itu pula 

mampu bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai cita-

cita otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat 

kemandirian Kota Malang yaitu dengan membandingkan besarnya pendapatan -

asli daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah baik yang bersumber dari DAK 

maupun DAU. 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah tehadap sumber 

dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah 

pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, 

(2002) Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. 

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Dalam penelitian ini rasio kemandirian 

diukur dengan: 
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Tabel 4.4 :  Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Terhadap Bantuan Pemerintah (DAK, DAU & DBH)  
Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

PAD (Rp) Bantuan 
Pemerintah Pusat 

(Rp) 

Hasil 
(%) 

Keterangan  

2007 87.115.734.710,46 507.367.762.441,00 
17,17 

INSTRUKTIF 

2008 83.403.547.594,61 579.412.291.881,00 
14,39 INSTRUKTIF 

2009 92.476.383.151,21 599.009.597.671,00 
15,43 INSTRUKTIF 

2010 113.490.265.808,78 626.023.144.999,00 
18,12 

INSTRUKTIF 

2011 185.818.563.982,76 646.871.523.364,00 
28,72 KONSULTATIF 

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota 

Malang dan BPKAD Kota Malang (diolah) 
 
 

a. Tingkat Kemandirian Kota Malang Tahun 2007 

Pada tahun 2007 pendapatan asli daerah Kota Malang sebesar 

Rp.82.875.966.418,00 sedangkan bantuan pemerintah pusat dan propinsi 

sebesar Rp.488.740.697.669,00. Hasil analisis rasio tingkat kemandirian Kota 

Malang tahun 2007 sebesar 17,17%. Menggambarkan ketergantungan 

pemerintah Kota Malang terhadap sumber dana ekternal, bisa dilihat dari 

bantuan pemerintah atau instansi yang lebih tinggi sangat dominan. Hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan keuangan atau kemandirian Kota Malang masih 

sangat rendah, dan memiliki pola hubungan instruktif. 

b. Tingkat Kemandirian Kota Malang Tahun 2008 

Pada tahun 2008 pendapatan asli daerah Kota Malang mengalami 

penurunan sebesar Rp.82.213.442.771,93 sedangkan bantuan pemerintah pusat 

dan propinsi tetap meningkat sebesar Rp.566.486.946.439,00. Kenaikan bantuan 

pemerintah yang cukup signifikan yang tidak sebanding dengan kenaikan 

pendapatan asli daerah Kota Malang menyebabkan tingkat kemandirian Kota 

Malang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya yakni 
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menjadi sebesar 14,39%. Penurunan ini semakin menunjukkan kemampuan 

keuangan atau kemandirian Kota Malang sangat rendah dan memiliki hubungan 

instruktif. 

c. Tingkat Kemandirian Kota Malang Tahun 2009 

Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kota Malang mengalami 

peningkatan kembali sebesar Rp.92.772.122.460,02 sedangkan bantuan 

pemerintah pusat dan propinsi mengalami penurunan sebsar 

Rp.578.712.307.139,60. Tingkat kemadirian Kota Malang pada tahun 2009 

mengalami kenaikan sebesar 15,43% dari tahun sebelumnya, hal tersebut 

disebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah dan menurunnya bantuan 

pemerintah. Meskipun presentase tingkat kemandirian meningkat, hal tersebut 

masih menunjukkan bahwa kemampuan keuangan atau kemandirian Kota 

Malang masih sangat rendah, dan memiliki pola hubungan instruktif. 

d. Tingkat Kemandirian Kota Malang Tahun 2010 

Pada tahun 2010 pendapatan asli daerah Kota Malang semakin meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar Rp.104.802.485.741,16 sedangkan bantuan 

pemerintah pusat dan propinsi meningkat kembali dari tahun sebelumnya 

sebesar Rp.619.766.742.240,63. Tingkat kemandirian Kota Malang pada tahun 

2010 mengalami peningkatan sebesar 18,12%, terlihat dari data pendapatan asli 

daerah yang meningkat dan bantuan dari pemerintah atau instansi yang lebih 

tinggi sangat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan atau 

kemandirian Kota Malang masih sangat rendah, dan memiliki pola hubungan 

instruktif. 

e. Tingkat Kemandirian Kota Malang Tahun 2011 

Pada tahun 2011 pendapatan asli daerah Kota Malang tetap mengalami 

peningkatan sebesar Rp.162.332.588.459,55 begitu juga dengan bantuan 

pemerintah pusat dan propinsi mengalami peningkatan sebesar 
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Rp.641.194.228.620,51. Tingkat kemandirian Kota Malang pada tahun 2011 

kembali mengalami peningkatan sebesar 28,72%. Dengan demikian kenaikan 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan dan kemandirian Kota 

Malang masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif. 

 

4.3.2 Rasio Efektivitas  

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menentukan efektif 

tidaknya pemungutan pendapatan asli daerah digunakan asumsi sebagai berikut: 

a) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan asli 

daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 

pendapatan asli daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli 

semakin efektif.  

b) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan asli 

daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 

pendapatan asli daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli 

daerah semakin tidak efektif. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya 

dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. 

Semakin tinggi rasio efetivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

yang semakin baik. Rasio efektivitas diukur dengan: 
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Tabel 4.5 :  Analisis Rasio Efektivitas Target Terhadap Realisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang Tahun 
Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

Target PAD (Rp) 
Realisasi PAD 

(Rp) 
Hasil 
(%) 

Keterangan 

2007 82.875.966.418,00 87.115.734.710,46 105 
SANGAT 
EFEKTIF 

2008 82.213.442.771,93 83.403.547.594,61 101 
SANGAT 
EFEKTIF 

2009 92.772.122.460,02 92.476.383.151,21 99 EFEKTIF 

2010 104.802.485.741,16 113.490.265.808,78 108 
SANGAT 
EFEKTIF 

2011 162.332.588.459,55 185.820.893.982,76 114 
SANGAT 
EFEKTIF 

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota 

Malang serta BPKAD Kota Malang (diolah) 

 

 

a. Rasio Efektivitas Kota Malang Tahun 2007 

Pada tahun 2007 target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang 

sebesar Rp.82.875.966.418,00 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) sebesar Rp.87.345.734.923,20. Rasio efektivitas Kota Malang tahun 

2007 sebesar 105% yang berarti menunjukkan kemampuan pemerintah Kota 

Malang sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil daerah hal ini dikarenakan tingkat efektivitasnya menunjukkan 

lebih dari 100%  

b. Rasio Efektivitas Kota Malang Tahun 2008 

Pada tahu 2008 target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang 

sebesar Rp.82.213.442.771,93 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) sebesar Rp.83.403.547.594,61. Rasio Efektivitas Kota Malang tahun 

2008 menurun menjadi 101%. Penurunan efektivitas pendapatan daerah 

Kota Malang tahun 2007 dikarenakan adanya beberapa target dari 

komponen-komponen pendapatan asli daerah yang tidak dapat terealisasi 
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sesuai target. Kendati demikian kemampuan dalam merealisasikan 

pendapatan asli daerah Kota Malang masih sangat efektif. Hal tersebut 

ditandai dari tingkat efektivitas yang melebihi 100%. 

c. Rasio Efektivitas Kota Malang Tahun 2009 

Pada tahun 2009 target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang 

sebesar Rp.92.772.122.460,02 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) sebesar Rp.92.476.383.151,21. Rasio efektivitas Kota Malang tahun 

2009 kembali menurun menjadi 99%. Diakibatkan karena realiasasi 

pendapatan asli daerah jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan 

asli daerah yang ditargetkan. Kendati demikian penurunan ini masih 

menunjukkan kemampuan Kota Malang dalam merealisasikan pendapatan 

asli daerahnya masih efektif. 

d. Rasio Efektivitas Kota Malang Tahun 2010 

Pada tahun 2010 target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang 

sebesar Rp.104.802.485.741,16 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) sebesar Rp.113.490.265.808,78. Rasio efektivitas Kota Malang pada 

tahun 2010 meningkat menjadi 108%. Peningkatan ini diakibatkan oleh 

realisasi pendapatan asli daerahnya yang melebihi dari target yang 

diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan Kota Malang dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerahnya sangat efektif.  

e. Rasio Efektivitas Kota Malang Tahun 2011 

Pada tahun 2011 target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang 

sebesar Rp.162.332.588.459,55 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) sebesar Rp.185.820.893.982,76. Rasio efektivitas Kota Malang tahun 

2011 sebesar 114%. Menunjukkan bahwa kemampuan dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah Kota Malang sangat efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari rasio efektivitas yang lebih dari 100%. 
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4.3.3 Rasio Efisiensi 

 Rasio efisienadalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya baya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. semakin kecil rasio ini, semakin efisien, begitu pula 

sebaliknya. Dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan 

sesui dengan peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada 

sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik 

dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan 

secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) 

dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil 

yang diinginkan. Rasio efisien diukur dengan: 

 

 

 

Tabel 4.6 :  Analisis Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Terhadap Biaya yang Dikekluarkan untuk 
Memungut PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi 
Penerimaan PAD 

(Rp) 

Biaya yang 
dikeluarkan untuk 

memungut PAD 
(Rp) 

Hasil 
(%) 

Keterangan 

2007 87.115.734.710,46 3.326.983.096,00 1,79  EFISIEN 

2008 83.403.547.594,61 
4.716.173.206,00 

4,15  EFISIEN  

2009 92.476.383.151,21 
4.202.378.756,00 

4,54  EFISIEN 

2010 113.490.265.808,78 
4.254.088.852,00 

5,10 EFISIEN 

2011 185.820.893.982,76 
7.771.754.600,81 

8,92 EFISIEN 

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Malang serta 
BPKAD Kota Malang (diolah) 
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a. Rasio Efisiensi Kota Malang Tahun 2007 

Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PAD Kota Malang sebesar 

Rp.87.115.734.710,46 sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk 

memungut PAD sebesar Rp.3.326.983.096,00. Rasio efisien Kota Malang 

tahun 2007 sebesar 1,79%. Menggambarkan kinerja pemerintah Kota 

Malang dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien. 

Karena realisasi pengeluaran biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan 

realisasi PAD secara maksimal. 

b. Rasio Efisiensi Kota Malang Tahun 2008 

Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PAD Kota Malang meningkat 

sebesar Rp.83.403.547.594,61 begitu juga realisasi biaya yang dikeluarkan 

untuk pemungutan PAD Kota Malang meningkat sebesar 

Rp.4.716.173.206,00. Rasio efisien Kota Malang tahun 2008 mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 4,15% yang berarti menggambarkan bahwa kinerja 

pemerintah Kota Malang dalam melakukan pemungutan pendapatan masih 

dikategorikan efisien. Karena realisasi pengeluaran biaya yang dikeluarkan 

mampu memaksimalkan realisasi penerimaan PAD. 

c. Rasio Efisiensi Kota Malang Tahun 2009 

Pada tahun 2009 realisasi penerimaan PAD Kota Malang kembali 

meningkat sebesar Rp.92.476.383.151,21 sedangkan realisasi pengeluaran 

Kota Malang juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp.4.202.378.756,00. Rasio efisiensi Kota Malang 

tahun 2009 meningkat kembali menjadi 4,54%. Peningkatan dalam rasio 

efisiensi ini berarti menunjukkan kemampuan keuangan Kota Malang dalam 

merealisasikan penerimaan daerahnya efisien. Yaitu pemerintah kota 

malang dengan meningkatkan biaya untuk memungut PAD, dapat 

menghasilkan realisasi penerimaan PAD yang juga semakin meningkat. 
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d. Rasio Efisiensi Kota Malang Tahun 2010 

Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PAD Kota Malang semakin 

mengalami peningkatan sebesar Rp.113.490.265.808,78 sedangkan 

realisasi biaya yang digunakan untuk memungut PAD mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya sebesar Rp.4.254.088.852,00. Rasio efisiensi Kota 

Malang pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,10% dari tahun 

sebelumnya. Kenaikan dalam rasio efisien ini berarti menunjukkan 

kemampuan keuangan Kota Malang dalam merealisasikan penerimaan 

daerahnya efisien karena dengan menaikan realisasi biaya untuk memungut 

PAD dengan adanya tambahan anggaran yang dialokasikan untuk biaya 

insentif retribusi daerah, sehingga pemerintah mampu meningkatkan 

realisasi penerimaan PAD secara maksimal. 

e. Rasio Efisiensi Kota Malang Tahun 2011 

Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PAD Kota Malang tetap 

mengalami peningkatan sebesar Rp.185.820.893.982,76 akibat kenaikan 

realisasi biaya yang digunakan untuk memungut PAD Kota Malang sebesar 

Rp.7.771.754.600,81. Rasio efisien Kota Malang pada tahun 2011 terus 

mengalami peningkatan sebesar 8,92%. Menunjukkan bahwa kemampuan 

keuangan Kota Malang mengalami perubahan dalam merealisasikan 

penerimaan daerahnya yang berarti masih  efisien. Perubahan tersebut 

terlihat dari adanya anggaran yang dialokasikan untuk biaya insentif retribusi 

daerah yang dimulai pada tahun 2010. Sehingga adanya peningkatan 

anggaran biaya insentif Pemerintah Kota Malang mampu merealisasikan 

pendapatan asli daerah secara maksimal. 
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4.3.4 Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian) 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan 

alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. 

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti 

persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk 

sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara 

sederhana rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.7 :  Analisis Rasio Aktivitas Total Belanja Rutin dan Pembangunan 
Terhadap Total APBD Pemerintah Kota Malang Tahun 
Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

APBD (Rp) 
Belanja 

Rutin (Rp) 

Belanja 
Pembangun

an (Rp) 

Belanja 
Rutin 

Terhdap 
APBD (%) 

Belanja 
Pembangunan 

Terhadap 
APBD (%) 

2007 
649.952.517.

958,55 
495.905.673.

319,02 
154.046.844.

639,53 
76 23 

2008 
756.081.751.

567,41 
569.096.287.

902,33 
186.985.463.

665,08 
75 24 

2009 
840.134.950.

348,84 
610.189.698.

412,75 
229.945.251.

936,09 
72 27 

2010 
1.018.990.67

6.790,37 
803.172.227.

949,01 
215.818.448.

841.36 
78 21 

2011 
1.118.652.92

9.915,68 
938.531.103.

372,14 
180.121.826.

543,54 
83 16 

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Malang serta 
BPKAD Kota Malang (diolah) 

 
 

a. Rasio Aktivitas Kota Malang Tahun 2007 

Pada tahun 2007 Kota Malang memiliki total belanja rutin sebersar 

Rp.495.905.673.319,02 dan total belanja pembangunan sebesar 

Rp.154.046.844.639,53 sedangkan total APBD sebesar 
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Rp.649.952.517.958,55. Tahun 2007 rasio belanja rutin terhadap APBD 

sebesar 76% sedangkan rasio belanja pembangunan terhadap APBD 

sebesar 23%. Dari perhitungan rasio aktivitas tersebut menunjukkan 

bagaimana pemerintah Kota Malang jauh lebih memprioritaskan kepada 

belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan 

b. Rasio Aktivitas Kota Malang Tahun 2008 

Pada tahun 2008 total belanja rutin Kota Malang mengalami 

peningkatan sebesar Rp.569.096.287.902,33 dan total belanja 

pembangunan sebesar Rp.186.985.463.665,08 sedangkan total APBD 

sebesar Rp.756.081.751.567,41. Tahun 2008 rasio belanja rutin terhadap 

APBD turun sebesar 75% sedangkan rasio belanja pembangunan terhadap 

APBD meningkat sebesar 24%. Dari perhitungan rasio aktivitas tersebut 

kendati turun pemerintah Kota Malang masih lebih memprioritaskan kepada 

belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan sehingga pembangunan 

sarana dan prasarana ekonomi untuk masyarakat tidak menjadi prioritas. 

c. Rasio Aktivitas Kota Malang Tahun 2009 

Pada tahun 2009 total belanja rutin Kota Malang sebesar 

Rp.610.189.698.412,75 dan total belanja pembangunan Kota Malang 

sebesar Rp.229.945.251.936,09 sedangkan total APBD Kota Malang 

sebesar Rp.840.134.950.348,84. Tahun 2009 rasio belanja rutin terhadap 

APBD kembali turun sebesar 72% sedangkan rasio belanja pembangunan 

terhadap APBD kembali naik sebesar 27%. Kendati kembali naik tetapi 

masih terlihat bagaimana pemerintah Kota Malang masih lebih 

memprioritaskan kepada belanja rutin dibandingkan dengan belanja 

pembangunan. Hal tersebut juga berarti pemerintah Kota Malang kurang 

begitu serius dalam melakukan pembangunan di daerahnya. 
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d. Rasio Aktivitas Kota Malang Tahun 2010 

Pada tahun 2010 total belanja rutin Kota Malang tetap mengalami 

peningkatan sebesar Rp.803.172.227.949,01 namun total belanja 

pembangunan Kota Malang mengalami penurunan sebesar 

Rp.215.818.448.841.36 sedangkan total APBD tetap meningkat sebesar 

Rp.1.018.990.676.790,37. Pada tahun 2010 total belanja rutin Kota Malang 

mengalami peningkatan sebesar 78% sedangkan rasio belanja 

pembangunan terhadap APBD mengalami penurunan sebesar 21%. Kendati 

demikian pemerintah Kota Malang masih lebih memprioritaskan kepada 

belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. 

e. Rasio Aktivitas Kota Malang Tahun 2011 

Pada tahun 2011 total belanja rutin Kota Malang kembali meningkat 

sebesar Rp.938.531.103.372,14 tetapi belanja pembangunan Kota Malang 

juga kembali menurun sebesar Rp.180.121.826.543,54 sedangkan total 

APBD Kota Malang kembali meningkat sebesar Rp.1.118.652.929.915,68. 

Pada tahun 2011 rasio belanja rutin terhadap APBD kembali meningkat 

sebesar 83% sedangkan rasio pelanja pembangunan terhadap APBD 

kembali mengalami penurunan secara signifikan sebesar 16% dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Maka dari perhitungan aktivitas tersebut 

menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan kepada 

belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemerintah tidak berusaha lebih serius dalam 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi untuk masyarakat. 

 

4.3.5 Rasio Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya 
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yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya 

pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan 

pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang 

perlu mendapat perhatian. Berikut fomulasi rasio pertumbuhan: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 : Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi 
Penerimaan Pendapatan, Realisasi Belanja Rutin, dan 
Realisasi Belanja Pembangunan Kota Malang Tahun 
Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pendapatan (Rp) 

Realisasi Belanja 

Rutin (Rp) 

Realisasi Belanja 

Pembangunan 

(Rp) 

2007 87.115.734.710,46 644.755.574.122,46 461.645,273.818,05 150.313.662.647,00 

2008 83.403.547.594,61 724.328.420.101,61 534.589.559.092,23 152.745.939.302,00 

2009 92.476.383.151,21 798.840.456.272,21 582.298.023.573,91 226.830.162.623,00 

2010 113.490.265.808,78 988.288.099.524,78 762.543.079.954,95 205.424.565.364,64 

2011 185.818.563.982,76 1.102.655.771.801,76 885.534.264.921,14 162.696.857.907,88 

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan. Aset Kota 
Malang serta BPKAD Kota Malang 
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Tabel 4.9 :  Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kota Malang Tahun 
Anggaran 2007-2011 

 

No Tahun 
Rasio 
PAD 

Rasio 
Pertumbuhan 
Pendapatan 

Rasio 
Pertumbuhan 
Belanja Rutin 

Rasio 
Pertumbuhan 

Belanja 
Pembangunan 

1 2007 39,80% 18,04% 9,48% 67,67% 

2 2008 -4,2% 12,34% 15,80% 1,61% 
3 2009 10,87% 10,28% 8,92% 48,50% 

4 2010 63,73% 23,71% 16,12% -20,79% 
5 2011 22,72% 11,57% 30,95% -9,43% 

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan. Aset Kota Malang serta 
BPKAD Kota Malang (diolah) 

 
 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan 

untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat 

digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan 

perhatian. 

Rasio pertumbuhan PAD dan belanja pembangunan pemerintah daerah 

Kota Malang di era otonomi daerah yang ditunjukkan pada tabel 4.14 mengalami 

trend negatif pada tahun 2008 pada rasio pertumbuhan PAD yaitu sebesar (-

4,2%) dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar (1,61%). Ini 

disebabkan semakin kecilnya penerimaan dari sisi non pajak. Meskipun DAU 

yang dikucurkan oleh pemerintah pusat semakin besar, namun tidak didukung 

oleh meningkatnya sisi penerimaan lainnya, yaitu PAD dan BHBP. 

Peningkatan rasio pertumbuhan belanja pembangunan pada tahun 2009 

membawa trend positif karena membawa efek terhadap peningkatan PAD dan 

pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dari rasio pertumbuhan belanja rutin. 

Hal tersebut dikarena pemerintah Kota Malang banyak mengeluarkan dana untuk 
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belanja pembangunan yang dikarenakan pemerintah Kota Malang memulai tahap 

pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 

Pada tahun 2010 rasio pembangunan mengalami penurunan yang 

signifikan sebesar   (-20,79%) dibandingkan rasio belanja rutin yang mengalami 

peningkatan sebesar (16,12%) dari tahun sebelumnya dan rasio PAD yang 

meningkat sebesar (63,73%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota 

Malang berhasil meningkatkan beberapa potensi pendapatan daerahnya, serta 

pemerintah tidak memfokuskan kinerjanya dalam menyediakan sarana prasana 

pembangunan. Namun pemerintah lebih memfokuskan kinerjanya untuk 

memenuhi belanja rutin. 

Dan pada tahun 2011 rasio PAD mengalami penurunan kembali sebesar 

(22,72%), yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada saat itu kehilangan 

beberapa potensi pendapatan daerahnya. Sedangkan rasio belanja mengalami 

peningkatan sebesar (-9,43%), namun rasio belanja rutin mengalami peningkatan 

yang signifikan sebesar (30,95%). Maka pada tahun ini rasio pertumbuhan Kota 

Malang mengalami trend negatif karena semakin besarnya dana yang dikucurkan 

dari pemerintah pusat yaitu DAU yang tidak sebanding dengan perolehan 

pendapatan asli daerah Kota Malang. 

 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Tingkat Kemandirian Kota Malang Di Era Otonomi Daerah 

Hasil dari perhitungan prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan pinjaman Pemerintah Kota Malang 

dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat diihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.10 :  Prosentase PAD terhadap bantuan pemerinta pusat (DAU, DAK 
& DBH) Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 

Anggaran 

Prosentase PAD 

Terhadap Bantuan 

(DAK, DAU & DBH) (%) 

Rata-Rata 

(%) 

Keterangan 

2007 17,17 

18,76 
Era Otonomi 

Daerah 

2008 14,39 

2009 15,43 

2010 18,12 

2011 28,72 

Sumber: Analisis Data (diolah) 

Dari hasil perhitungan tingkat kemandirian diatas (tabel 4.15) dapat 

diketahui pada masa sesudah otonomi daerah tingkat kemandirian Kota Malang 

selama lima tahun anggaran (tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 

2011) berkisar antara 14,39% sampai dengan 28,72% atau dirata-ratanya 

sebesar 18,76%. 

Dari prosentase diatas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Malang 

secara keseluruhan baik di era otonomi daerah pada dasarnya masih sangat 

rendah, karena memiliki pola hubungan yangi instruktif (<25%). Kendati demikian 

menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan. Hal 

tersebut terlihat dari besarnya kontribusi penerimaan yang berasal dari 

pemerintah atau instansi yang lebih tinggi seperti bantuan dari pemerintah pusat 

dan propinsi yang berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) 

dan dana bagi hasil (DBH). Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya 

memberi kontribusi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian 

Kota Malang dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih 

sangat rendah. 
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Grafik 4.6: Tingkat Kemandirian Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 
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Sumber : Tabel 4.15 diolah 
 

 

Meskipun tingkat kemandirian Kota Malang masih tergolong rendah, jika 

kita lihat dari grafik 4.2 di atas memperlihatkan bagaimana trend tingkat 

kemandirian di era otonomi daerah mengalami penurunan pada tahun 2008 yang 

kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2009 yang seterusnya 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan 

pendapatan asli daerah (PAD) di era otonomi daerah cukup baik sebesar 

Rp.82.875.966.418,00 (tahun 2007), namun tingkat kemandirian Kota Malang 

pengalami penurunan di tahun 2008 terbukti dengan menurunnya pendapatan 

asli daerah (PAD) sebesar Rp.82.213.442.771,93. 

Selanjutnya tingkat kemandirian Kota Malang terus mengalami peningkatan 

kembali pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hal tersebut dibuktikan 

dengan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan yang signifikan 

dari sebelumnya Rp. 87.115.734.710,46 (tahun 2007) menjadi sebesar Rp. 

185.820.893.982,76 (tahun 2011). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ini persentasenya lebih besar jika 

dibanding dengan peningkatan persentase bantuan yang diterima dari 

pemerintah pusat. Sehingga tingkat kemandirian Kota Malang pada grafik 4.2 
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diatas trendnya selalu meningkat dan hanya mengalami penurunan pada tahun 

2008 dikarenakan adanya dampak dari krisis keuangan yang terjadi di Negara 

maju yaitu Amerika.  

 

4.4.2 Tingkat Efektivitas Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 

Hasil dari perhitungan prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang dari 

tahun 2007-2011 dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

 

Tabel 4.11 : Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap 
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang 
Tahun Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

Prosentase Realisasi 
PAD  Terhadap Target 

PAD (%) 

Rata-Rata 
(%) 

Keterangan 

2007 105 

105,4 
Era Otonomi 

Daerah 

2008 101 

2009 99 

2010 108 

2011 114 

Sumber : Analisa Data (diolah) 

 

Dari hasil perhitungan efektivitas diatas (tabel 4.16) dapat dilihat bahwa 

rasio efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah di Kota Malang pada era 

otonomi daerah (tahun anggaran 2007-2011) berkisar 99% sampai dengan 114% 

atau memiliki rata-rata sebesar 105,4%. 

Hal ini secara umum menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota 

Malang dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya sangat efektif karena 

kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan lebih dari 100%. 
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Grafik 4.7: Tingkat Efektivitas Kota Malang Tahun 2007-2011 
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Sumber: Tabel 4.16 (diolah) 
 

Jika dilihat dari grafik 4.3 sebenarnya rasio efektivitas pendapatan asli 

daerah Kota Malang pencapaianya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 

mengalami penurunan yang berarti kemampuan keuangan Pemerintah Kota 

Malang kurang efektif. Namun setelah di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 

pencapaian rasio efetivitas Kota Malang mengalami peningkatan yang signifikan 

yang berarti kemampuan keuangannya sangat efektif. Dengan demikian kondisi 

tersebut menunjukkan perkembangan efektivitas yang baik karena rasio 

efektivitasnya rata-rata menunjukkan prosentase di atas 100%. Hal ini 

menunjukkan Kota Malang mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya 

dengan baik kendati setiap tahun target pedapatan asli daerahnya selalu 

ditingkatkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Malang mampu menjaga 

kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendatapan asli daerah dari 

tahun ke tahun tetap baik dan efektif. Perkembangan efektivitas yang baik ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bersungguh-sungguh untuk 

mengelola keuangan daerahnya dengan efektif sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 
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4.4.3 Tingkat Efisien Kota Malang Di Era Otonomi Daerah Tahun Anggaran 

2007-2011 

Hasil dari perhitungan prosentase realisasi pengeluaran terhadap realisasi 

penerimaan Kota Malang dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat diihat dari 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.12: Prosentase Realisasi Penerimaan PAD Terhadap Realisasi 
Biaya untuk Memungut PAD Kota Malang Tahun Anggaran 
2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

Prosentase Realisasi 
Pengeluaran Terhadap 

Realisasi Penerimaan (%) 

Rata-rata 
(%) 

Keterangan 

2007 1,79  

4,89 
Era Otonomi 

Daerah 

2008 4,15 

2009 4,54 

2010 5,10 

2011 8,92 

Sumber: Analisa data (diolah) 

 

Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan 

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

dengan biaya minimal diperoleh hasil yang maksimal dari yang diinginkan. Jika 

diprosentase dikatakan efisien jika prosentasenya menjauhi 100% atau kurang 

dari satu. 

Dari hasil perhitungan tingkat efisien (tabel 4.17) diatas dapat dilihat bahwa 

rasio efisiensi Kota Malang di era otonomi daerah (tahun anggaran 2007-2011) 

berkisar antara 1,79% sampai dengan 8,92% atau memiliki rata-rata 4,89%. Hal 

ini menunjukkan secara umum bahwa pemerintah Kota Malang  efisien dalam 

melakukan pemungutan pendapatan daerah. Karena prosentase rata-rata rasio 

efisiensinya berkisar diantara 1,79 hingga 8,92% dan kurang dari 100%. 
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Grafik 4.8: Tingkat Efisien Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 
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Sumber: Tabel 4.17 (diolah) 

 

Dilihat dari grafik 4.4 menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki tingkat 

efisiensi dengan prosentase yang memiliki selisih tidak jauh berbeda pada tahun 

2009 dan tahun 2010  kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada 

tahun 2011 sebesar 8,92% yang menunjukkan bagaimana tingkat di tahun 

tersebut  efisien. Hal tersebut terjadi dikarenakan realisasi penerimaan PAD pada 

tahun 2007 dan tahun 2011 terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2007 

pemerintah hanya dapat merealisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 

87.115.734.710,46 dengan memberikan  dana insentif yang dialokasikan pada 

pajak bumi dan bangunan (PBB) guna memungut PAD sebesar Rp. 

3.326.983.096,00. Selanjutnya pemerintah mulai menambah pos biaya untuk 

memungut PAD yaitu pos retribusi sehingga besar biaya yang dikeluarkan 

pemerintah kota malang untuk memungut PAD pada tahun 2011 sebesar 

Rp.7.771.754.600,81 dan tahun 2011 realisasi pendapatan Kota Malang 

mengalami peningkatan akibat penambahan biaya insentif yang dikeluarkan 

pemerintah kota malang yang tidak hanya dialokasikan untuk PBB dan pajak 

retribusi melainkan juga dialokasikan untuk pos retribusi yaitu sebesar Rp. 
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85.820.893.982,76. Kesimpulannya bahwa di era otonomi daerah, pemerintah 

Kota Malang sangat efisien dalam menungut pendapatan asli daerahnya, 

dibuktikan dari rasio tingkat efisiensinya berada pada kisaran kurang dari 100% 

atau kurang dari satu. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melakukan 

perbaikan atau penghematan pengeluaran anggaran di era otonomi daerah saat 

ini atau dalam hal ini diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai 

dengan peruntukkan  atau di apa yang direncanakan. 

 

4.4.4 Tingkat Aktivitas Kota Malang Di Era Otonomi Daerah Tahun 

Anggaran 2007-2011 

Hasil dari perhitungan prosentaese total belanja rutin dan belanja 

pembangunan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Pemerintah Kota Malang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat 

dilihat dari table di bawah ini: 

Tabel 4.13 : Prosentase Total Belanja Rutin dan Total Belanja Pembangunan 
Terhadap Total APBD Pemerintah Kota Malang Tahun 
Anggaran 2007-2011 

 

Tahun 
Anggaran 

ProsentaseTotal 
Belanja Rutin 

Terhadap Total 
APBD (%) 

Rata-
rata 
(%) 

Prosentase 
Total Belanja 
Pembangunan 
Terhadap Total 

APBD(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Keterang
an 

2007 76 

76,8 

23 

22,2 
Era 

Otonomi 
Daerah 

2008 75 24 

2009 72 27 
2010 78 21 

2011 83 16 
Sumber: Analisis data (diolah)  

 

 

Dari hasil perhitungan tingkat aktivitas (tabel 4.18) diatas dapat dilihat 

bahwa rasio aktivitas untuk total belanja rutin terhadap APBD berkisar antara 

72% sampai dengan 83% atau jika dirata-rata sebesar 76,8%. Dan rasio aktivitas 
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untuk total belanja pembangunan terhadap APBD berkisar antara 16% sampai 

dengan 27% atau rata-ratanya sebesar 22,2%. 

Secara keseluruhan dilihat dari rata-rata prosentasenya berdasarkan hasil 

perhitungan rasio aktivitas menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran 

yang dilakukan pemerintah Kota Malang dialokasi kepada belanja rutin 

dibandingkan dengan belanja pembangunan. 

 

Grafik 4.9: Tingkat Aktivitas Kota Malang Tahun 2007-2011 
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Sumber: Tabel 4.128(diolah) 

Dilihat dari grafik 4.5 diatas belanja pembangunan (ditunjukkan garis 

bertanda biru) selama tahun 2007 hingga tahun 2011 lebih besar dibandingkan 

belanja rutin (ditunjukkan garis bertanda merah muda), yang berarti pemerintah 

lebih mengalokasikan pengeluarannya kepada belanja rutin dibandingkan 

belanja pembangunan. 

Maka dari grafik diatas dapat disimpukan bahwa kendati secara umum 

rasio aktivitas Kota Malang baik di era otonomi daerah saat ini menunjukkan 

kinerja yang buruk (rasio pengeluaran belanja rutin lebih besar dibanding belanja 

pembangunan). Dengan demikian rasio aktivitas Kota Malang selama otonomi 

daerah tidak baik, terbukti dari lebih besarnya pengalokasian belanja rutin 
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dibanding belanja pembangunan. Hal tersebut menandakan selama otonomi 

daerah Kota Malang tidak memprioritaskan belanja investasi (belanja 

pembangunan), melainkan lebih memprioritaskan belanja pegawai (belanja rutin). 

Dengan lebih mementingkan belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan 

diharapkan Pemerintah Kota Malang lebih meningkatkan kinerjanya dalam 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat agar tercipta 

masyarakat yang makmur dan sejahtera. 

 

4.4.5 Tingkat Pertumbuhan Kota Malanag Tahun Anggaran 2007-2011 

Hasil dari perhitungan prosentase realisasi PAD, realisasi pertumbuhan 

pendapatan, realisasi belanja rutin dan realisasi belanja pembangunan 

Pemerintah Kota Malang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat 

dilihat dari table di bawah ini. 

 

Tabel 4.14:  Prosentase Rasio PAD, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio 
Pertumbuhan Belanja Rutin dan Rasio Pertumbuhan Belanja 
Pembangunan 

 

Tahun 
Anggaran 

Rasio 
PAD 
(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Rasio 
Pertumbuhan 
Pendapatan 

(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Rasio 
Pertumbuhan 
Belanja Rutin 

(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Rasio 
Pertumbuhan 

Belanja 
Pembangunan 

(%) 

Rata-
rata 
(%) 

2007 39,80 

26,58 

18,04  

 

15.18 

9,48 

16,25 

67,67 

17,51 

2008 -4,2 12,34 15,80 1,61 

2009 10,87 10,28 8,92 48,50 

2010 22,72 23,71 16,12 -20,79 

2011 63,73 11,57 30,95 -9,43 

Sumber: Analisis Data (diolah) 

 

Dari hasil perhitungan tingkat pertumbuhan Kota Malang Tahun Anggaran 

2007-2011 (tabel 4.19) diatas dapat dilihat bahwa rasio PAD trend positif di mana 

prosentase terus meningkat yang berada di kisaran -4,2% sampai dengan 

63,73% dengan rata-rata sebesar 26,58%. Rasio pertumbuhan pendapatan Kota 
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Malang mengalami trend yang berfluktuatif di mana prosentase berkisar 10,28% 

sampai dengan 10,28% yang memiliki rata-rata 15,18%. Selanjutnya rasio 

pertumbuhan Kota Malang juga dilihat dari rasio pertumbuhan belanja rutin Kota 

Malang yang mengalami trend positif dengan prosentesae yang berkisar 8,92% 

sampai dengan 30,95% yang memiliki rata-rata sebesar 16,25%. Dan yang 

terakhir rasio pertumbuhan Kota Malang dapat ditunjukkan dari perhitungan rasio 

pertumbuhan belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan belanja pembangunan 

Kota Malang memiliki trend yang negatif yang setiap tahunnya mengalami 

penurunan dengan prosentase yang berkisar -20,79% sampai dengan 67,67% 

dengan rata-rata sebesar 17,51%.  

 

Grafik 4.10: Tingkat Pertumbuhan Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 
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Sumber: Tabel 4.19 (diolah) 
 
 

Pada grafik 4.6 secara keseluruhan rasio pertumbuhan menunjukkan 

kinerja Pemerintah Kota Malang dalam mengelola keuangan daeahnya serta 

meningkatkan kemandirian dalam membiayai daerahnya yaitu dilihat dari 

perhitungan rasio Pendapatan Asli daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, 
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Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, dan Rasio Pertumbuhan Belanja 

Pembangunan Kota Malang tahun anggaran 2007-2011.  

Adanya trend positif pada rasio PAD (garis berwarna biru), yang 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan 

kinerjanya dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan baik kendati 

setiap tahun target pendapatan asli daerahnya selalu ditingkatkan. Kemudian 

dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan (garis berwarna merah muda), 

menunjukkan tren yang berfluktuatif disebabkan semakin kecilnya penerimaan 

dari sisi non pajak. Meskipun DAU yang dikucurkan oleh pemerintah pusat 

semakin besar, namun tidak didukung oleh meningkatnya sisi penerimaan 

lainnya, yaitu PAD dan BHBP. Seanjutnya rasio pertumbuhan belanja rutin (garis 

berwarna kuning) dan rasio belanja pembangunan (garis berwarna biru muda), di 

mana pada rasio pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota 

Malang dalam mempertahankan kinerjanya untuk menyediakan sarana dan 

prasarana bagi masyarakat guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Pada grafik 4.6 terlihat bahwa rasio pertumbuhan belanja rutin 

mengalami trend positif dibandingkan rasio pertumbuhan belanja pembangunan 

yang mengalami trend negatif yang berarti bahwa anggaran yang dikeluarkan 

Pemerintah  Kota Malang untuk belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan 

angaaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk belanja pembangunan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum mengambil 

langkah yang serius dan berarti untuk memenuhi pembangunan daerahnya 

terbukti Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pada belanja rutin 

dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga pembangunan sarana dan 

prasarana ekonomi untuk masyarakat tidak menjadi prioritas. 

 



91 

 

4.4.6 Hubungan Variabel Kinerja Keuangan Daerah dengan Tingkat 

Kemandiri Daerah, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi, Tingkat 

Aktivitas dan Tingkat Pertumbuhan Daerah. 

Dari hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh adanya 

hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dengan beberapa variabel 

berikut yaitu variabel tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi, 

tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan daerah. Hubungan setiap varibel 

tersebut tertera dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.15: Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 
Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio 
Pertumbuhan   

 

Rasio 2007 2008 2009 2010 2011 

Rasio 
Kemandiran 
Daerah (%)   

17,17 14,39 15,43 18,12 28,72 

Rasio 
Efektivitas 
(%)   

105 101 99 108 114 

Rasio 
Efisiensi (%)   1,79 4,15 4,54 5,1 8,92 

Rasio 
Aktivitas 

Belanja Rutin 
Terhadap APBD (%) 

76 75 72 78 83 

Belanja 
Pembangunan 
Terhadap APBD (%) 

23 24 27 21 16 

Rasio 
Pertumbuhan 

PAD (%) 39,8 -4,2 10,87 22,72 63,73 

Pendapatan (%)  18,04 12,34 10,28 23,71 11,57 

Belanja Rutin (%) 9,48 15,8 8,92 16,12 30,95 

Belanja 
Pembangunan (%) 

67,67 1,61 48,5 -20,79 -9,43 

Sumber: Analisis Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Ras io 

Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan (data diolah) 
 

Dari tabel 4.15 dapat didapat beberapa hubungan variabel kinerja 

keuangan daerah dengan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, 

efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hubungan tersebut sebagai 

berikut: 
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a. Pada tahun 2007 tingkat rasio kemandirian daerah sebesar 17,17%, tingkat 

rasio efektivitas sebesar 105%, tingkat rasio efisiensi 1,79%, tingkat rasio 

aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76%, tingkat rasio aktivitas 

belanja pembangunan sebesar 23%, rasio tingkat pertumbuhan PAD 

sebesar 39,80%, tingkat rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 18,04%, 

tingkat rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 9,48%,dan rasio tingkat 

rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 67,67%. Dari hasil 

analisis data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel 

antara  kinerja keuangan daerah dengan tingkat kemandirian daerah, tingkat 

efektivitas, tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan. 

Bahwasannya pada tahun 2007 kinerja keuangan daerah Kota Malang 

memiliki tingkat kemandirian daerah yang bersifat instruktif yang berarti 

peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah 

karena daerah masih mengandalkan dana ekstern (dana yang berasal dari 

pemerintah pusat), meskipun demikian pemerintah Kota Malang masih 

mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya secara optimal terlihat 

tingkat rasio efektivitasnya yang bersifat sangat efektif dikarenakan 

pemerintah daerah memberikan biaya insentif seminimal mungkin untuk 

merealisasikan PAD semaksimal mungkin terbukti dengan hasil tingkat rasio 

efisien yang bersifat efisien. Selain itu tingkat rasio aktivitas Kota Malang 

pada tahun 2007 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang 

masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan 

belanja pembangunan. Dengan tingkat rasio pertumbuhan pemerintah Kota 

Malang mampu mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) serta mampu mengelola pembiayaan yang berasal dari s isi 

pendapatan, namun pemerintah pada tahun 2007 mampu dalam mengelola 

belanja daerahnya dengan baik. 
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b. Pada tahun 2008 tingkat rasio kemandirian daerah sebesar 14,39%, tingkat 

rasio efektivitas sebesar 101%, tingkat rasio efisiensi 4,15%, tingkat rasio 

aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 75%, tingkat rasio aktivitas 

belanja pembangunan sebesar 24%, rasio tingkat pertumbuhan PAD 

sebesar -4,2%, tingkat rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 12,34%, 

tingkat rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 15,80%,dan rasio tingkat 

rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 1,62%. Dari hasil analisis 

data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel antara  

kinerja keuangan daerah dengan tingkat kemandirian daerah, tingkat 

efektivitas, tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan. 

Bahwasannya pada tahun 2008 kinerja keuangan daerah Kota Malang 

memiliki tingkat kemandirian daerah masih bersifat instruktif yang berarti 

peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah 

karena daerah masih mengandalkan dana ekstern (dana yang berasal dari 

pemerintah pusat), meskipun demikian pemerintah Kota Malang tetap 

mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya secara optimal 

meskipun terlihat tingkat rasio efektivitasnya yang bersifat sangat efektif dan 

mengalami penurunan tingkat rasio efektivitas dikarenakan pada tahun 2008 

pemerintah daerah kehilangan beberapa sumber pendapatan daerah. 

Namun pemerintah daerah tetap mampu merealisasi penerimaan PAD yang 

semakin meningkat dan realisasi biaya yang digunakan untuk memungut 

PAD juga meningkat terbukti dengan hasil tingkat rasio efisien yang masih 

bersifat efisien. Selain itu tingkat rasio aktivitas Kota Malang pada tahun 

2008 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang masih 

memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan belanja 

pembangunan terbukti meskipun tingkat rasio aktivitas belanja rutin 

mengalami penurunan sedangkan tingkat rasio aktivitas belanja 
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pembangunan meningkat. Dengan tingkat rasio pertumbuhan pemerintah 

Kota Malang meskipun mampu mempertahankan dan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu mengelola pembiayaan yang 

berasal dari sisi pendapatan pada tahun 2008 pemerinta daerah Kota 

Malang mengalami penurunan tingkat rasio pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan pendapatan, namun pemerintah kurang mampu dalam 

mengelola belanja daerahnya dengan baik karena pada tahun 2008 tingkat 

rasio pertumbuhan belanja rutin lebih besar dibandingkan tingkat rasio 

pertumbuhan belanja pembangunan. 

c. Pada tahun 2009 tingkat rasio kemandirian daerah sebesar 15,43%, tingkat 

rasio efektivitas sebesar 99%, tingkat rasio efisiensi 4,54%, tingkat rasio 

aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 72%, tingkat rasio aktivitas 

belanja pembangunan sebesar 27%, rasio tingkat pertumbuhan PAD 

sebesar 10,87%, tingkat rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 10,28%, 

tingkat rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 8,92%,dan rasio tingkat 

rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 48,50%. Dari hasil 

analisis data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel 

antara  kinerja keuangan daerah dengan tingkat kemandirian daerah, tingkat 

efektivitas, tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan. 

Bahwasannya pada tahun 2009 kinerja keuangan daerah Kota Malang 

memiliki tingkat kemandirian daerah yang bersifat instruktif meskipun tingkat 

rasio kemandirian daerah mengalami peningkatan kembali di tahun 2009 

yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian 

daerah karena daerah masih mengandalkan dana ekstern (dana yang 

berasal dari pemerintah pusat), meskipun demikian pemerintah Kota Malang 

kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya kurang 

optimal terlihat tingkat rasio efektivitasnya yang bersifat kurang efektif.  
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Meskipun kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD kurang 

efektif namun pemerintah masih tetap efisien dalam merealisasikan PAD nya 

meskipun tingkat rasio PAD mengalami peningkatan. Selain itu tingkat rasio 

aktivitas Kota Malang pada tahun 2009 juga menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah Kota Malang masih memprioritaskan belanja daerahnya 

untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Dengan tingkat 

rasio pertumbuhan pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu mengelola 

pembiayaan yang berasal dari sisi pendapatan kembali terlihat dari 

meningkatnya tingkat rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan, namun 

pemerintah pada tahun 2009 kembali mampu dalam mengelola belanja 

daerahnya dengan baik terlihat dari menurunya rasio pertumbuhan belanja 

rutin dan naiknya tingkat rasio belanja pembangunan. Hal tersebut 

disebabkan karena semua pos-pos belanja rutin seperti belanja Pada tahun 

2009 tingkat rasio kemandirian daerah sebesar 17,17%, tingkat rasio 

efektivitas sebesar 105%, tingkat rasio efisiensi 94%, tingkat rasio aktivitas 

belanja rutin terhadap APBD sebesar 76%, tingkat rasio aktivitas belanja 

pembangunan sebesar 23%, rasio tingkat pertumbuhan PAD sebesar 

39,80%, tingkat rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 18,04%, tingkat 

rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 9,48%,dan rasio tingkat rasio 

pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 67,67%. Dari hasil analisis data 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel antara  kinerja 

keuangan daerah dengan tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas, 

tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan. Bahwasannya 

pada tahun 2009 kinerja keuangan daerah Kota Malang memiliki tingkat 

kemandirian daerah yang bersifat instruktif yang berarti peranan pemerintah 

pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah karena daerah masih 
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mengandalkan dana ekstern (dana yang berasal dari pemerintah pusat), 

meskipun demikian pemerintah Kota Malang masih mampu merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerahnya secara optimal terlihat tingkat rasio 

efektivitasnya yang bersifat sangat efektif. Namun pemerintah daerah belum 

mampu mengelola realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi 

pengeluarannya dengan baik terbukti dengan hasil tingkat rasio efisien yang 

bersifat kurang efisien. Selain itu tingkat rasio aktivitas Kota Malang pada 

tahun 2009 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang masih 

memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan belanja 

pembangunan. Dengan tingkat rasio pertumbuhan pemerintah Kota Malang 

mampu mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

serta mampu mengelola pembiayaan yang berasal dari sisi pendapatan, 

namun pemerintah pada tahun 2007 mampu dalam mengelola belanja 

daerahnya dengan baik. 

d. Pada tahun 2010 tingkat rasio kemandirian daerah sebesar 18,12,%, tingkat 

rasio efektivitas sebesar 108%, tingkat rasio efisiensi 5,10%, tingkat rasio 

aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 78%, tingkat rasio aktivitas 

belanja pembangunan sebesar 21%, rasio tingkat pertumbuhan PAD 

sebesar 22,72%, tingkat rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 23,71%, 

tingkat rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 16,12%,dan rasio tingkat 

rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar -20,79%. Dari hasil 

analisis data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel 

antara  kinerja keuangan daerah dengan tingkat kemandirian daerah, tingkat 

efektivitas, tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan. 

Bahwasannya pada tahun 2010 kinerja keuangan daerah Kota Malang 

memiliki tingkat kemandirian daerah yang tetap bersifat instruktif yang berarti 

peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah 
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karena daerah masih mengandalkan dana ekstern (dana yang berasal dari 

pemerintah pusat), meskipun demikian pemerintah Kota Malang kembali 

mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya secara optimal terlihat 

tingkat rasio efektivitasnya yang bersifat sangat efektif. Begitu juga biaya 

yang dikeluarkan untuk memungut PAD efisien meskipun tingkat rasio 

efisiensinya mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut tidak 

berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PAD karena pemerintah tetap 

mampu merealisasikan PAD secara optimal terbukti pada tahun 2010 

realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan . Selain itu tingkat rasio 

aktivitas Kota Malang pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah Kota Malang masih memprioritaskan belanja daerahnya 

untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Dengan tingkat 

rasio pertumbuhan pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu mengelola 

pembiayaan yang berasal dari sisi pendapatan, namun pemerintah pada 

tahun 2010 semakin berkurang kemampuannya dalam mengelola belanja 

daerahnya dengan baik terlihat dengan semakin meningkatnya rasio 

pertumbuhan belanja rutin sedangkan rasio pertumbuhan belanja 

pembangunan mengalami trend yang negatif. 

e. Pada tahun 2007 tingkat rasio kemandirian daerah sebesar 28,72%, tingkat 

rasio efektivitas sebesar 114%, tingkat rasio efisiensi 8,91%, tingkat rasio 

aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 83%, tingkat rasio aktivitas 

belanja pembangunan sebesar 16%, rasio tingkat pertumbuhan PAD 

sebesar 63,73%, tingkat rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 11,57%, 

tingkat rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 30,95%,dan rasio tingkat 

rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar -9,43%. Dari hasil analisis 

data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel antara  



98 

 

kinerja keuangan daerah dengan tingkat kemandirian daerah, tingkat 

efektivitas, tingkat efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan. 

Bahwasannya pada tahun 2011 kinerja keuangan daerah Kota Malang 

memiliki tingkat kemandirian daerah yang semakin baik terlihat dari sifat 

kemandiriannya yaitu berubah menjadi konstruktif, meskipun demikian tetap 

berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian 

daerah karena daerah masih mengandalkan dana ekstern (dana yang 

berasal dari pemerintah pusat) hanya saja kemampuan pemerintah semakin 

baik dalam mengurangi ketergantungan daerahnya terhadap dana yang 

berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Malang semakin mengalami 

peningkatan kemampuannya dalam merealisasikan Pendapatan Asli 

Daerahnya secara optimal meskipun tingkat rasio efektivitasnya yang masih 

bersifat sangat efektif tetapi terbukti dengan meningkatnya rasio efektivitas 

yang melebihi 100%. Selain itu pemerintah daerah semakin mampu 

merealisasikan PAD secara optimal dan bersifat efisien, terbukti dengan 

pemerintah daerah kota malang menambahkan pos retribusi sebagai pos 

yang diberikan biaya intensif guna dapat memungut realisasi PAD lebih 

optimal. Untuk tingkat rasio aktivitas Kota Malang pada tahun 2011 juga 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang masih 

memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan belanja 

pembangunan. Dengan tingkat rasio pertumbuhan pemerintah Kota Malang 

semakin mampu mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) serta mampu mengelola pembiayaan yang berasal dari sisi 

pendapatan, namun pemerintah pada tahun 2011 tetap belum mampu dalam 

mengelola belanja daerahnya dengan baik terlihat semakin meningkatnya 

rasio pertumbuhan belanja rutin dibandingkan rasio pertumbuhan rasio 

belanja pembangunan yang terus mengalami trend negatif. Hal tersebut 
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disebabkan karena semua pos-pos belanja rutin seperti belanja administrasi 

umum, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan serta belanja tidak 

disangka mengalami kenaikan akibat pertumbuhan belanja pembangunan 

yang turun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan tingkat kemandirian Kota Malang di era otonomi daerah 

mempunyai kemampuan keuangan yang instruktif. Kendati demikian 

keadaan selama era otonomi daerah memiliki trend yang positif yang berarti 

lambat laun tingkat kemandirian mengalami peningkatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha mandiri dalam 

mengelola keuangan daerahnya. 

2. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Malang menunjukkan 

prosentase rata-rata sebesar 105,4%. Dengan demikian pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah cenderung stabil dan sangat efektif, karena 

kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih besar dari 

100%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena 

setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu 

terealisasikan sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap 

tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima melebihi dari 

target yang ditetapkan. 

3. Rasio efisiensi pemungutan Pedapatan Asli Daerah Kota Malang di era 

otonomi daerah saat ini menunjukkan prosentase rata-rata sebesar 4,89%. 

Yang berarti di era otonomi daerah kemampuan keuangan Kota Malang 

dalam memungut Pendapatan Asli Daerahny efisien dikarenakan 

Pemerintah Kota Malang memberikan biaya insentif yang dialokasikan 
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kepada pos-pos pendapatan yang mampu berkontribusi secara maksimal 

guna dapat meningkatan realisasi pendapatan asli daerahnya. 

4. Rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah, 

menunjukkan kemampuan keuangan yang baik dalam membiayai 

pembangunan daerahnya. Kendati demikian prosentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin lebih besar dibandingkan dana yang 

dialokasikan untuk belanja pembangunan. Sehingga di era otonomi daerah 

saat ini Pemerintah Kota Malang masih memprioritaskan belanjanya pada 

belanja rutin dibanding belanja pembangunan yang berarti belanja investasi 

(belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi 

masyarakat belum menjadi prioritas. 

5. Kesimpulan yang terakhir dari perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah 

Kota Malang di era otonomi daerah, bahwasanya menunjukkan bagaimana 

Kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keungan 

daerahnya. Hasil yang didapat dari perhitungan rasio pertumbuhan, 

Pemerintah Kota Malang lebih baik dalam mempertahankan kinerjanya 

terlihat dari beberapa rasio pertumbuhan yang mengalami trend positif, 

meskipun ada juga yang mengalami trend negatif.  

 

5.2 Saran  

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang di era otonomi 

daerah memperlihatkan dari ke lima analisis rasio keuangan terhadap APBD 

hanya rasio efisiensi yang menunjukkan kemampuan keuangan yang buruk 

terhadap kinerja keuangan Kota Malang selebihnya baik rasio kemandirian, rasio 

efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan yang 

lebih baik di era otonomi daerah saat ini. Sehingga saran penulis adalah: 
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1. Pemerintah Kota Malang harus mengurangi ketergantungan kepada 

pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan 

yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk 

mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah 

Pusat / Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Diharapkan Pemerintah Kota Malang mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Kota Malang dengan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan meningkatkan 

pembiyaan untuk menyediakan sarana dan prasana yang menunjang 

kesejahteraan masyarakat serta diimbangi melalui perluasan lapangan kerja 

di Kota Malang seperti merevitalisasi pertanian, meningkatkan produktivitas 

dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan akses UKM 

kepada daya produktif, meningkatkan ketahanan pangan, serta 

meningkatkan stabilitas harga dan mengamankan pasokan bahan pokok, 

termasuk upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi 

peningkatan daya saing daerah dan sektor unggulan daerah agar 

pendapatan masyarakat Kota Malang meningkat sehingga retribusi dan 

pajak yang dibayar masyarakat juga akan meningkat. 

3. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan 

prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat 

Kota Malang dan untuk menarik investor. Di mana pemrintah juga harus 

selektif dalam melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas 

dan efisiensi. Oleh karena itu dalam menyusun APBD harus benar-benar 

mengacu dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang pada penyusunannya melibatkan 

beberapa stakeholder (masyarakat, LSM dan Pemerintah), sehingga 
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pembangunan yang dilakukan tidak sia-sia/efisien dan sesuai dengan 

kebutuhannya.  
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RINGKASAN 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KOTA MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2007 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
I 
 
II 
 
 
 

 
III 
 
 
 
 

IV 
 

IIV 
 

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU 
- Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
- Pos Pajak Daerah 
- Pos Pajak Retribusi 
- Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 
- Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
BAGIAN DANA PERIMBANGAN 
- Pos Bagi Hasil 
- Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 
- Pos Dana Alokasi Umum 
- Pos Dana Alokasi Khusus 
BAGIAN PINJAMAN DAERAH 
- Pos Pinjaman Dalam Negeri 
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 
- Penerimaan Dari Propinsi 
- Pos Penerimaan Lainnya 

0 
0 

82.875.966.418,00 
37.509.729.544,00 
22.331.705.025,00 
6.748.093.089,00 
16.286.438.460,00 
488.740.697.669,00 
42.709.408.799,00 
1.797.288.870,00 

417.300.000.000,00 
26.934.000.000,00 

0 
0 

47.138.172.041,02 
47.138.172.041,02 

0 

64.822.253.488,30 
64.822.253.488,30 
87.115.734.710,46 
37.581.796.778,62 
23.164.492.762,00 
6.749.644.426,57 
19.620.400.743,27 
507.367.762.441,00 
61.419.290.932,00 
1.714.471.509,00 

417.300.000.000,00 
26.934.000.000,00 
2.934.685.000,00 
2.934.685.000,00 
47.337.391.971,00 
47.337.391.971,00 

28.143.793,00 

 JUMLAH 618.754.836.128,02 709.605.971.403,76 

 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   
I 
II 

BELANJA RUTIN 
BELANJA PEMBANGUNAN 

495.905.673.319,02 
154.046.844.639,53 

461.645,273.818,05 
150.313.662.647,00 

 JUMLAH 649.952.517.958,55 611.958.936.465,05 
 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   

 
 
 
 
 
 

 
1
0
8
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RINGKASAN 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KOTA MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2008 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
I 
 
II 
 
 
 

 
III 
 
 
 
 

IV 
 

IIV 
 

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU 
- Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
- Pos Pajak Daerah 
- Pos Pajak Retribusi 
- Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 
- Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
BAGIAN DANA PERIMBANGAN 
- Pos Bagi Hasil 
- Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 
- Pos Dana Alokasi Umum 
- Pos Dana Alokasi Khusus 
BAGIAN PINJAMAN DAERAH 
- Pos Pinjaman Dalam Negeri 
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 
- Penerimaan Dari Propinsi 
- Pos Penerimaan Lainnya 

0 
0 

82.213.442.771,93 
42.112.940.638,00 
22.345.419.970,00 
9.408.328.703,60 
8.346.753.460,33 

566.486.946.439,00 
60.841.967.439,00 

812.490.000,00 
473.050.489.000,00 
31.782.000.000,00 
7.072.479.100,0 
7.072.479.100,0 

52.380.866.182,82 
52.312.366.182,82 

68.500.000,00 

59.420.938.781,04 
59.420.938.781,04 
83.403.547.594,61 
42.727.420.351,23 
22.616.782.765,00 
9.411.884.203,60 
8.647.460.274,78 

579.412.291.811,00 
70.386.429.986,00 
4.193.372.825,00 

473.050.489.000,00 
31.782.000.000,00 
7.072.479.099,00 
7.072.479.100,0 

54.440.101.597,00 
54.371.601.597,00 

68.500.000,00 

 JUMLAH 708.153.734.493,75 783.749.358.882,65 

 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   
I 
II 

BELANJA RUTIN 
BELANJA PEMBANGUNAN 

569.096.287.902,33 
186.985.463.665,08 

534.589.559.092,23 
152.745.939.302,00 

 JUMLAH 756.081.751.567,41 687.335.498.394,23 
 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   

 
 
 
 
 
 

 
1
0
9
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RINGKASAN 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KOTA MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2009 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
I 
 
II 
 
 
 

 
III 
 
 
 
 

IV 
 

IIV 
 

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU 
- Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
- Pos Pajak Daerah 
- Pos Pajak Retribusi 
- Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 
- Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
BAGIAN DANA PERIMBANGAN 
- Pos Bagi Hasil 
- Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 
- Pos Dana Alokasi Umum 
- Pos Dana Alokasi Khusus 
BAGIAN PINJAMAN DAERAH 
- Pos Pinjaman Dalam Negeri 
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 
- Penerimaan Dari Propinsi 
- Pos Penerimaan Lainnya 

0 
0 

92.772.122.460,02 
49.144.638.669,90 
22.880.899.999,00 
11.628.777.255,85 
9.117.806.535,27 

578.712.307.139,60 
66.781.967.439,00 
19.594.129.700,60 
471.739.210.000,00 
20.597.000.000,00 

0 
0 

88.933.728.382,82 
57.258.850.382,82 
31.674.878.000,00 

69.429.062.441,70 
69.429.062.441,70 
92.476.383.151,21 
49.467.066.282,96 
23.533.733.096,00 
11.623.194.754,85 
7.623.194.754,85 

599.009.597.671,00 
86.741.602.127,00 
19.931.787.544,00 
471.739.208.000,00 
20.597.000.000,00 
9.501.750.000,00 
9.501.750.000,00 
97.852.725.450,00 
66.177.847.450,00 
31.674.878.000,00 

 JUMLAH   

 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   
I 
II 

BELANJA RUTIN 
BELANJA PEMBANGUNAN 

610.189.698.412,75 
229.945.251.936,09 

582.298.023.573,91 
226.830.162.623,00 

 JUMLAH 840.134.950.348,84 809.128.186.196,91 
 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN 760.418.157.982,44 858.261.395.053,25 

 
 
 
 
 
 

  
1
1
0
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RINGKASAN 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KOTA MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2010 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
I 
 
II 
 
 
 

 
III 
 
 
 
 

IV 
 

IIV 
 

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU 
- Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
- Pos Pajak Daerah 
- Pos Pajak Retribusi 
- Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 
- Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
BAGIAN DANA PERIMBANGAN 
- Pos Bagi Hasil 
- Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 
- Pos Dana Alokasi Umum 
- Pos Dana Alokasi Khusus 
BAGIAN PINJAMAN DAERAH 
- Pos Pinjaman Dalam Negeri 
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 
- Penerimaan Dari Propinsi 
- Pos Penerimaan Lainnya 

0 
0 

104.802.485.741,16 
56.142.003.282,90 
26.019.619.499,00 
11.706.439.124,26 
10.934.423.835,00 
619.766.742.240,63 
93.730.059.857,99 
23.648.895.382,64 
494.910.987.000,00 
7.476.800.000,00 

125.740.256.675,00 
125.740.256.675,00 
121.429.960.317,00 
81.888.570.317,00 
39.541.390.000,00 

67.571.686.021,77 
67.571.686.021,77 
113.490.265.808,78 
60.151.082.871,20 
27.342.779.004,00 
13.255.093.254,18 
12.741.310.679,40 
626.023.144.999,00 
97.349.991.438,00 
26.285.366.561,00 
494.910.987.000,00 
7.476.800.000,00 

124.407.431.675,00 
124.407.431.675,00 
124.367.257.042,00 
89.300.667.042,00 
35.066.590.000,00 

 JUMLAH 971.739.444.973,79 1.055.859.785.546,55 

 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   
I 
II 

BELANJA RUTIN 
BELANJA PEMBANGUNAN 

803.172.227.949,01 
215.818.448.841.36 

762.543.079.954,95 
205.424.565.364,64 

 JUMLAH 1.018.990.676.790,37 967.967.645.319,59 
 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   

 
 
 
 
 
 

 
1
1
1
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RINGKASAN 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KOTA MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2011 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
I 
 
II 
 
 
 

 
III 
 
 
 
 

IV 
 

IIV 
 

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU 
- Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
- Pos Pajak Daerah 
- Pos Pajak Retribusi 
- Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 
- Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
BAGIAN DANA PERIMBANGAN 
- Pos Bagi Hasil 
- Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 
- Pos Dana Alokasi Umum 
- Pos Dana Alokasi Khusus 
BAGIAN PINJAMAN DAERAH 
- Pos Pinjaman Dalam Negeri 
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 
- Penerimaan Dari Propinsi 
- Pos Penerimaan Lainnya 

0 
0 

162.332.588.459,55 
104.644.701.180,71 
29.130.485.000,00 
13.258.455.293,82 
15.298.946.985,20 
641.194.228.620,51 
67.269.205.153,87 
24.854.236.466,64 
533.491.887.000,00 
15.578.900.000,00 
148.841.059.601,00 
148.841.059.601,00 
112.514.550.009,00 
107.009.260.009,00 
5.550.290.000,00 

94.299.406.607,37 
94.299.406.607,37 
185.818.563.982,76 
125.332.979.877,83 
31.217.425.090,00 
13.313.185.918,32 
15.954.973.096,61 
646.871.523.364,00 
58.885.119.834,00 
38.915.616.530,00 
533.491.887.000,00 
15.578.900.000,00 
148.927.460.600,00 
148.927.460.600,00 
110.038.223.855,00 
105.083.231.095,00 
4.954.992.760,00 

 JUMLAH 1.078.882.426.690,06 1.196.955.178.409,13 

 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   
I 
II 

BELANJA RUTIN 
BELANJA PEMBANGUNAN 

938.531.103.372,14 
180.121.826.543,54 

885.534.264.921,14 
162.696.857.907,88 

 JUMLAH 1.118.652.929.915,68 1.048.231.122.829,02 
 BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN   

 
 

 
1
1
2
 


