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ABSTRAK 

IMAM MUDZAKIR, 2022. Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset 
Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Bima, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I 
Muchriana Muchran dan pembimbing II A. Tenri Syahriani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Aset 

Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bima. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang dimana penulis melihat langsung 

keadaan di lapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Bima bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan mengefesiensikan anggaran pembelanjaannya dimana kinerja 

keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bima tahun anggaran 2018-2020 pada 

rasio aktivitas rata-rata 98,07% dikategorikan pada kriteria efektivitas yang 

artinya hampir mencapai target yang diinginkkan ini menunjukkan bahwa 

pemerintah Kabupaten Bima mengutamakan dana yang lebih besar pada belanja 

operasional secara rutin. Dan pengelolaan aset dan pendapatan Daerah di 

Kabupaten Bima sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.17 

tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. 

  

kata kunci: Efektivitas, pengelolaan aset, produktivitas. 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ABSTRACT  

IMAM MUDZAKIR,2022. Analysis of the effectiveness of management 
of local Government Assets, Bima Regional Financial and Assets 
Management Revenue Agency, Thesis of Management study Program, 
Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Makassar. Supervised by Supervisor I Muchriana Muchran and supervisor II 
A. Tenri Syahriani.  

This study aims to determine the Effectiveness of Regional Asset 

Management at the Regional Financial and Asset Management Agency of Bima 

Regency. The type of research used is a descriptive quantitative research 

method. The data collection methods used in this study were observation, 

interviews and documentation in which the author saw firsthand the situation in 

the field. 

The results of this study indicate that the Bima Regional Financial and 

Asset Management Revenue Service can be said to be effective, this can be 

seen from the ability to streamline its spending budget where the financial 

performance of the Bima Regency government for the 2018-2020 fiscal year at 

an average activity ratio of 98.07% is categorized in The effectiveness criteria, 

which means that they have almost reached the desired target, show that the 

Bima Regency government prioritizes larger funds on routine operational 

expenditures. And the management of regional assets and revenues in Bima 

Regency is in accordance with the regulation of the Minister of Home Affairs 

No.17 concerning technical guidelines for the management of regional property 

 

Keywords: effectiveness, asset management,productivity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang A.

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas 

desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan 

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

(Rahardjo, 2014). Menurut UU No.32 Tahun 2004 desentralisasi didefinisikan 

penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan 

aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan 

untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan 

dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat 

luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan 

untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut 

di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan 

dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, 

mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan. Sehubungan dengan 

banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era 

reformasi ini, hal itu berdampak pada percepatan perubahan perilaku 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan 
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adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi 

dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang 

lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara 

konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pengukuran kinerja 

keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan 

kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu 

dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya 

keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah 

dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. 

Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak 

akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi 

melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan 

daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana 

perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat 

pembangunan di daerah.  

Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian 

dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Suparmoko (2002) mengatakan 

otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 
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pembangunan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bukan hanya 

keinginan untuk melimpahkan kewenangan untuk pembangunan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah 

pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara 

profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah 

tersebut dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif serta 

dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pada masyarakat daerah 

tersebut. 

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator 

penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien supaya 

pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. 

Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, 

mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah (Menurut Mariun:1979) 

(dalam Yuliantini:2012). Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan 

suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi 

daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. 

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya 

diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk 

menyelenggaran pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena 
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itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah 

diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap 

bantuan pusat harus seminimal mungkin.Sumber pendapatan yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang 

masih banyak terdapat kendala atau kekurangan dalam penerapan 

akuntansinya, hal ini sesuai dengan pendapat Hines (1988) yang menyatakan 

bahwa “akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan 

dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah 

yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Dengan demikian 

pengelolaan aset daerah terutama pada aset tetap bukanlah perkara yang 

mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki 

dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang 

berlaku. Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan 

pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas 

publik.Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang 
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Negara/Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 

tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan 

adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang 

begitu pesat maka pemerintah pun berupaya untuk melakukan perbaikan 

dalam pengelolaan aset tetap daerah. Dalam konteks tersebut, maka 

pengelolaan aset tetap daerah mulai berubah, dari cara-cara yang 

konvensional menuju sistem yang lebih canggih, yakni melalui penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Penelitian mengenai pengelolaan aset daerah ini telah banyak 

dilakukan di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh 

Kolinug, et.al (2015) menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap oleh 

Bidang Aset pada BPPKAD Kota Tomohon telah mengikuti peraturan yang 

berlaku secara umum, seperti Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP No.27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pelaksanaan 

siklus perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya sesuai karena ada 

dokumen DKPBMD yang tidak terhimpun oleh BPPKAD sebagai pembantu 

pengelola. Ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi dan ketegasan dalam 

hal pelaporan dokumen tersebut. Pada pelaksanaan siklus penatausahaan, 

siklus pemanfaatan dan siklus pengamanan semua telah sesuai dengan 

Permendagri No.17 Tahun 2007 dengan adanya bukti-bukti dokumen fisik 

yang menyatakan semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tahap 

terakhir pada pelaksanaan siklus penghapusan serta pemindahtanganan yang 

merupakan tindakan yang saling berhubungan juga telah sesuai dalam 
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menghapus aset tetap yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dari 

daftar barang milik daerah.   

Berbeda dengan Indonesia, penelitian mengenai aset tetap daerah 

tidak banyak dilakukan di negara lain. Negara yang berada di luar Indonesia 

cenderung lebih meneliti kepada interaksi fungsi organisasi. Seperti penelitian 

yang dilakukan Pike, et.al (2004) menyimpulkan tentang bagaimana 

pandangan kita mengenai sumber daya perusahaan agar kita dapat lebih 

memahami tentang konfigurasi strategis dari suatu organisasi terutama pada 

penggunaan navigator untuk membantu memahami interaksi dan dinamika 

antara aset berwujud dari suatu perusahaan.  

Pada hakikatnya, semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

merupakan upaya dalam memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan 

prosedur dari pengelolaan aset tetap daerah atau aset tetap pada perusahaan 

yang berada di luar Indonesia. Secara garis besar permasalahan utama 

pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam pengelolaan aset daerah adalah 

permasalahan klasik yang dijumpai dalam pengelolaan aset yaitu 

penatausahaan yang belum baik ditandai dengan ketidakakuratan data 

inventaris dan status hukum properti yang tidak jelas. Kemudian inventarisasi 

yang belum sepenuhnya tertib. Berangkat dari permasalahan yang telah 

dipaparkan di atas,maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait 

dengan ”Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Pada 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Bima” 

 Rumusan Masalah B.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan seberapa besar tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima  

 Tujuan Penelitian C.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat efektif pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sudah sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan oleh pemerintah 

  Manfaat Penelitian D.

1. Manfaat teoritis 

Bagi Pemerintah Bima agar dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan pengelolaan 

aset tetap daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Manfaat praktis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai acuan untuk menambah wawasan, mengenai efektif atau 

tidaknya pengelolaan aset daerah pada pengelolaan keuangan dan aset  

2) Bagi Penelitian Lanjutan 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi penelitian 

lain sebagai bahan kajian lanjutan mengenai masalah yang 

berhubungan dengan efektif atau tidaknya pengelolaan aset daerah 

pada pengelolaan keuangan dan aset  

3) Bagi Instansi Terkait 



8 
  

 
 
 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

terhadap pengelolaan aset daerah pada pengelolaan keuangan dan 

aset sebagai bahan pertimbangan untuk lebih baik kedepannya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Teori A.

1. Pengertian Pengelolaan Aset Daerah 

Tidak sedikit yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti 

manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memliki tujuan 

yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan 

merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan 

kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga (Siama, 2013). 

Definisi manajemen sendiri memang tidak jauh berbeda dari 

pengelolaan namun, agar lebih jelas lagi berikut beberapa definisi tentang 

manajemen dari para ahli sebagai berikut : 

Menurut James A.F. Stoner (2006:organisasi.org) “Manajemen 

adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua 

sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Ahli Mulayu S.P. Hasibuan (2000:2) “Manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan”. T. 

Hani Handoko (2000:10) “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang 

untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, 

dan pengawasan”. 
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Setelah mengetahui apa itu definisi dari pengelolaan atau 

manajemen kita juga perlu mengetahui apa definisi dari aset daerah itu 

sendiri. Aset menurut PSAP No.1 tahun 2010 mengartikan aset sebagai 

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya.  

International Accounting Standard Committee (IASC) mengatakan 

bahwa aset sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas 

sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa 

depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan. Dalam statement of 

Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting Standard Board (AASB) 

mendefinisikan aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis yang 

dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu. 

Sedangkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Lampiran II PP 

No 24 tahun 2005) mendefinisikan aset lebih luas lagi, yaitu sebagai 

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh suatu 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari adanya 

diperoleh manfaat ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, 

dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 

dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
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Aset sendiri terdapat yang namanya Aset Daerah atau yang biasa 

disebut dengan Barang Milik Daerah. Definisi dari Barang Milik Daerah itu 

sendiri menurut Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah “Semua barang yang dibeli atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya 

yang sah”. 

Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru best 

practices dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang proporsional 

dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi 

diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan 

keuangan Negara dari masyarakat/stakeholder. Dengan perencanaan 

kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari 

kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga 

dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. 

Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan 

pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. 

Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat 

menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam 

rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada 

masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset 

pemerintah daerah adalah sistem informasi data.  

Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang 

memadai, pemerintah data dapat lebih mudah dan cepat untuk 

memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu waktu. Selain 

faktor-faktor pengelolaan aset yang didasarkan pada teori atau undang 
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undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek 

lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi. Aspek ini merupakan 

faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan 

bangunan karena dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset oleh 

pimpinan pemerintah daerah dapat memberi arahan bagi pelaksanaan 

pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan strategi 

pengelolaan aset yang tepat oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat 

mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah. 

a. Aset Daerah 

Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah 

daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, 

pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan 

pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah 

daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 

penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 

Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting 

yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan 

perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh 

gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. 

Penyusunan dokumen aset bertujuan untuk melakukan pengamanan 

aset dari aspek administrasi daerah.  
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Sementara, pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset 

daerah tidak berpindah tangan secara ilegal serta memudahkan pihak 

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. 

Pengelolaan aset bertujuan agar aset daerah dapat memberi manfaat, 

khususnya dari segi pendapatan daerah. Sebagai contoh, penyewaan 

toko dan pasar milik daerah. Pengamanan aset mutlak dilakukan 

dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal. Di samping 

itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan sebagai 

jaminan pembangunan daerah.Aset daerah banyak macamnya dan 

menurut peraturan pemerintah, aset pemerintah termasuk aset daerah 

terdiri atas enam golongan serta aset lainnya sebagai berikut “ 

1. Golongan Tanah 

Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam 

operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset 

tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaanya. Hal ini 

karena tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status 

penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak 

kepentingan tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah maupun 

pemerintah daerah (Yusuf, 2010:13). 

2. Gololongan peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin adalah aset yang sangat terkait dengan 

operasional internal pemerintahan, baik untuk operasional 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, walaupun pemerintah 

daerah yang berperan dalam pengelolaannya (Yusuf, 2010:14). 

3. Golongan Bangunan dan Gedung 
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Gedung dan bangunan bagi suatu daerah merupakan alat yang 

paling penting karena pelayanan kepada masyarakat yang diberikan 

oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung. Karakteristik 

gedung yang dimiliki oleh pemerintah daerah antara lain bangunan 

tempat kerja, gudang, gedung laboratorium, bangunan rumah sakit, 

bangunan tempat pertemuan, bangunan tempat beribadah, bangunan 

gedung olahraga, gedung pertokoan, bangunan pos, bangunan 

garasi, bangunan kandang hewan, bangunan perpustakaan, 

bangunan museum, dan sebagainya (Yusuf, 2010:21). 

4. Golongan Jalan irigasi dan Jaringan 

Penilaian terhadap kualitas jalan adalah suatu indikator bahwa 

infrastruktur di daerah tersebut baik dan bagus. Untuk memudahkan 

pengendalian terhadap kualitas jalan maka administrasi pengelolaan 

jalan harus bagus. Untuk melihat jalan apa saja yang perlu dicatat 

dalam aset pemerintah daerah, baik untuk pemerintah provinsi 

maupun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota (Yusuf, 2010: 22). 

Bangunan air merupakan suatu bentuk bangunan yang dapat 

menampung air dalam rangka pengambilan air untuk irigasi, saluran 

pembawa irigasi, bangunan-bangunan seperti waduk, bangunan 

pengambilan irigasi meliputi bendungan, bangunan pembuang irigasi, 

dan bangunan pengamanan irigasi (Yusuf, 2010:22). 

5. Golongan Aset tetap Lainnya 

Golongan aset ini jelas-jelas disebutkan dalam Permendagri 

No.19 Tahun 2016 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan 
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berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian 

atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan. 

 

6. Golongan konstruksi dalam Pengerjaan 

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan 

sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang 

bersangkutan. Golongan barang ini, seperti bangunan gedung dan 

bangunan bukan gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, 

instalasi dan jaringan (Yusuf, 2010:23) 

7. Golongan aset lainnya 

Dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tidak dikenal adanya 

aset tidak berwujud berupa hasil kajian, kerja sama dengan pihak 

ketiga, serta aset-aset lainnya (Yusuf, 2010:2) 

b. Pengelolaan aset 

Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimism baru best 

practices dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang 

proporsional dan modern dengan mengedepankan good governance di 

satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan 

pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat/stake holder. Dengan 

perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat 

terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan 

sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, 

faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi 

pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan 
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pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan 

dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha 

pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor 

yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah 

adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset 

pemerintah daerah yang memadai pemerintah data dapat lebih mudah 

dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan 

sewaktu-waktu. 

c. Ruang lingkup aset  

Ruang lingkup aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait 

dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan 

dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca 

tahunan daerah,maupun dalam penyusunan prioritas dalam 

pembangunan. Jika berbicara mengenai ruang lingkup aset secara 

umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai 

dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut, pedoman 

pada landasan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang Lingkup Barang Milik Daerah 

meliputi: Ruang lingkup Peraturan Menteri adalah: 

a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 

b. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran 

c. Pengadaan 

d. Penggunaan 

e. Pemanfaatan 
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f. Pengamanan Dan Pemeliharaan 

g. Penilaian 

h. Pemusnahan 

i. Penghapusan 

j. Penatausahaan 

k. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 

l. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan 

pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

m. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan 

n. Ganti rugi dan sanksi. 

2. Efektifitas  

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas 

adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan 

sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford, 1993:203). 

Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian 

sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. 

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian 

tujuan, ukuran efektivitas merupakan refleksi output (Bastian,2006:78). 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas.  

Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu 

dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 

organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian 

tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara 
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efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran 

(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan 

personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. 

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan 

sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut 

dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

a. Ukuran efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal 

yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai 

sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta 

menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka 

seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas 

berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif 

atau tidak, yaitu:  

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang 

terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 

ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.  

4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 

efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. 

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 

disediakan oleh organisasi. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena 

dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada 

tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat 

mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka 

efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan 

dan pengendalian. Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 

1) Produktivitas  

2) Kemampuan adaptasi kerja 

3) Kepuasan kerja  
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4) Kemampuan berlaba  

5) Pencarian sumber daya 

Sedangkan Richard M. Steers (1977: 2) mengatakan 

mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:  

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, 

agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan 

pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-

bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu 

dan sasaran yang merupakan target konkrit.  

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi 

lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 

pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 

b. Pendekatan efektivitas 

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap 

efektivitas yaitu: 

1. Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba 

mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan 

sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam 
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pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi 

dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai 

sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam 

pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang 

realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran 

resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang 

ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek 

output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam 

mencapai tingkat output yang direncanakan. 

2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan 

sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga 

dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. 

Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber 

dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. 

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem 

suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai 

hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan 

diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali 

bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam 

kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara 

anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang 

berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan. 

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan proses 

menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu 

lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan 
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dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan 

secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan 

melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan 

terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang 

menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
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 Tinjauan Empiris B.

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No 

 

Nama Peneliti 
Dan Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Verenika 
Geovani Endah 
Susanti (2020) 

Analisis 
tingkat 
efektivitas 
dan 
kontribusi 
pendapatan 
asli terhadap 
anggaran 
pendapatan 
dan belanja 
daerah di 
kabupaten 
berau 

Kuantitatif Rasio 
efektivitas 

Tingkat efektivitas 
penerimaan pajak 
bumi dan 
bangunan tahun 
2002 sampai 
dengan 2008 
berdasarkan target. 
Didapatkan nilai 
tertinggi pada 
tahun 2006 dengan 
kriteria sangat 
efektif. efektivitas 
terendah pada 
tahun 2002 dengan 
kriteria cukup 
efektif. hal ini 
menunjukan bahwa 
pengelolaan pajak 
bumi dan 
bangunan pada 
pemerintah daerah 
kota bandung telah 
dilaksanakan 
secara memadai, 
dan menunjukan 
keadaan 
perekonomian dan 
pembangunan 
daerah kota 
bandung 
mengalami 
perkembangan 

2 Dwi pujiastuti, 
Karimatus 

Analisis 
efektivitas 

Kuantitatif Rasio 
efisiensi dan 

Hasil dari 
penelitian di 
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Sa’diyah, 
Sylvia Indah 
Lestari,Nur 
Kabib,Muamar 
Taufiqi Lutfi 
Mustofa (2020) 

dan efisiensi 
laporan 
keuangan 
pemerintah 
kecamatan 
ungaran 
kabupaten 
semarang 
tahun 2017-
2018 

rasio 
efektivitas 

kecamatan 
ungaran kabupaten 
semarang 
menunjukkan 
penelitian tingkat 
efektivitas 
kecamatan 
ungaran kabupaten 
semarang pada 
tahun 2017-2018 
dilihat dari rasio 
efektivitas 
mengalami tingkat 
efektivitas yang 
berbeda pada 
tahun 2017 
mengalami 
sebesar 107,16% 
yang berada di 
kategori sangat 
efektif. sedangkan 
pada tahun 2018 
hanya sebesar 
79,06% termasuk 
dalam kategori 
kurang efektif. 
dimana tahun 2017 
tingkat efisiensi  
sebesar 92,27% 
disebabkan oleh 
banyaknya 
anggaran yang 
terealisasi 90%-
100% dan tahun 
2018 berada pada 
tingkat 94,68%. 

3 Esduo 
Ramadhano 
Labasido, 
Darwanis 
(2019) 

Analisis 
pengelolaan 
aset tetap 
daerah pada 
dinas 
pengelolaan 
keuangan 
aset daerah 
(dpkad) 
provinsi aceh 

Kualitatif Observasi 
dan 
wawancara 

Pengelolaan aset 
tetap di dppkad 
aceh dengan perda 
19 tahun 2016 
belum sepenuhnya 
sesuai. 
Diutamakan, 
dppkad aceh 
melakukan 
koordinasi yang 
lebih baik dengan 
seluruh skpd 
sebagai 
pengguna/pihak 
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yang bertanggung 
jawab dalam 
membuat daftar 
persyaratan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah (dkpbmd) 
dan daftar barang 
pemeliharaan hasil 
sebagai bentuk 
kepatuhan 
terhadap peraturan 
yang berlaku. 

4 Yuniar Devi 
Anggraeni 
(2019) 

Analisis 
Pemungutan 
Pajak 
Reklame 
Pada Dinas 
Pendapatan, 
Pengelolaan 
Keuangan 
Dan Aset 
Daerah  
Kabupaten 
Klaten 

Deskriptif  Observasi 
dan 
dokumentasi 

Hasil dari 
penelitian ini 
adalah (1) Analisis 
efektivitas, 
penerimaan pajak 
reklame di 
Kabupaten Klaten 
menunjukkan 
bahwa tingkat 
efektivitasnya 
diatas 100% 
dengan kriteria 
sangat efektif.(2) 
Analisis Kontribusi, 
secara 
keseluruhan 
penerimaan pajak 
reklame di 
Kabupaten Klaten 
sangat kurang 
dalam memberikan 
kontribusi terhadap 
pajak daerah  
karena 
persentasenya 
kurang dari 10% 

5 Yulia Anggara 
Sari (2019) 

Analisis 
Efektivitas 
Dan 
Kontribusi  
Penerimaan 
Pajak Bumi 
Dan 
Bangunan 
Terhadap 
Pendapatan 
Daerah Di 

Kualitatif  deskriptif, 
maka untuk 
menganalisis 
data yang 
telah 
terkumpul, 
data diolah 
dengan 
menghitung 
data-data 
yang 

Hasilnya 
menunjukkan 
bahwa (1) 
effectivity tingkat 
pendapatan pajak 
bumi dan 
bangunan dari 
tahun 2002 hingga 
2008, memiliki 
kondisi fluktuatif 
dengan rata-rata 
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Kota 
Bandung 

berbentuk 
kuantitatif 
(angka-
angka) dan 
dinyatakan 
dengan data 
kualitatif 
untuk 
menginterpre
tasikan hasil 
data 
perhitungan 
tersebut 
serta 
menyertai 
dan 
melengkapi 
gambaran 
yang 
diperoleh dari 
analisis data 
kualitatif 
untuk 
memecahkan 
masalah 
yang diteliti 
yang 
akhirnya 
akan menarik 
kesimpulan 
dari 
pengolahan 
data 
tersebut. 

99,07% yang 
termasuk dalam 
kriteria effective. 
(2) tingkat 
pertumbuhan 
pendapatan daerah 
di Kota Bandung 
dari tahun 2002 
hingga 2008 rata-
rata sebesar 
15,92%. (3) 
kontribusi pajak 
bumi dan 
bangunan terhadap 
pendapatan daerah 
rata-rata 6,15% 
yang berarti 
kontribusi buruk. 
Hal tersebut 
menyoroti 
pentingnya 
pengulangan 
pemeriksaan data 
untuk dikenakan 
dan objek pajak 
bumi dan 
bangunan 
sehingga hasilnya 
dapat signifikan 
dan meningkatkan 
pendapatan daerah 
untuk membiayai 
kegiatan 
pemerintah. 

6 Syadza 
Hikmawati 
Tamsir (2018) 

Analisis 
pendapatan 
asli daerah 
pada biro 
pengelolaan 
barang dan 
aset daerah 
provinsi 
sulawesi 
selatan 

Deskriptif 
Kualitatif 

Observasi 
dan 
wawancara 

Pengelolaan aset 
daerah pada biro 
pengelolaan 
barang dan aset 
daerah provinsi 
sulawesi selatan 
telah berjalan 
sesuai dengan 
peraturan 
pemerintah dalam 
negeri nomor 19 
tahun 2016. Tapi 
pada pengelolaan 
kendaraan dinas 
tidak berjalan 
dengan efektif dan 



27 
 

 
 
 

efisiensi. Dapat 
dilihat dari praktek 
pengelolaan yang 
tetap mengikuti 
ruang lingkup yang 
terdapat pada 
aturan tersebut. 

7 Ni Nengah 
Wartini,I.G.W. 
Murjana Warsa 
(2017) 

Analisis 
efektivitas 
sistem 
informasi 
keuangan 
daerah (sikd) 
pemerintah 
kabupaten 
jembrana 

Kualitatif Kuesioner, 
dan 
selanjutnya 
dianalisis 
dengan 
analisis 
deskriptif dan  
teknik Partial 
Least Square 
(PLS). 

Hasil analisis 
menunjukan bahwa 
SIKD Pemerintah 
Kabupaten 
Jembrana 
tergolong efektif.  
Kualitas sistem dan 
kualitas informasi 
signifikan 
berpengaruh 
secara langsung 
terhadap kepuasan 
pengguna dan  
secara tidak 
langsung signifikan 
berpengaruh 
terhadap 
keuntungan/manfa
at sistem bagi 
organisasi melalui 
intervening 
kepuasan 
pengguna. 
Kepuasan 
pengguna dan 
motivasi 
manajemen 
signifikan 
berpengaruh 
secara langsung 
terhadap manfaat 
sistem bagi 
organisasi.  Untuk 
meningkatkan 
efektivitas sistem  
informasi perlu 
dilakukan 
peningkatan 
kualitas pelayanan 
dan survey 
kepuasan 
pengguna sistem 
informasi secara 
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berkala sebagai 
bahan evaluasi dan 
masukan  sehingga 
penyelenggaraan 
sistem informasi 
menjadi benar – 
benar efisien, 
ekonomis, efektif 
dan akuntabel.    

8 Mahsina Asmie 
Poniwatie  
Cholifah (2017) 

Analisis 
penerapan 
balance 
scorecard, 
alat ukur 
penilaian 
kinerja pada 
dinas 
pendapatan, 
pengelolaan 
keuangan, 
dan aset 
kabupaten 
sidoarjo 

case study 
dan 
deskriptif 

kinerja Dinas 
Pendapatan, 
Pengelolaan 
Keuangan, 
dan Aset 
Kabupaten 
Sidoarjo 

Penelitian ini 
membahas hasil 
analisis penerapan 
BSC sebagai alat 
ukur penilaian 
kinerja pada Dinas 
Pendapatan, 
Pengelolaan 
Keuangan, dan 
Aset Kabupaten 
Sidoarjo yang 
memiliki penilaian 
sangat baik, tetapi 
organisasi 
seharusnya 
mampu 
mengetahui 
apakah 
pengukuran BSC 
tersebut dapat 
membantu 
manajemen dalam 
pengambilan 
keputusan supaya 
bisa mengubah 
suatu pengukuran 
kinerjanya yang 
memerlukan waktu 
panjang. 

9 Maulan Irwadi, 
Mohammad 
Aryo Arifin 
(2017) 

Analisis 
Efektivitas  
Pendapatan 
Asli Daerah 
(Pad) Untuk 
Menilai 
Kinerja 
Keuangan 
Pada Badan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Dan Aset 

Deskriptif 
Kuantitatif 

rasio efisiensi 
dan rasio 
efektivitas 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa menyatakan 
tingkat dan kriteria 
efektivitas 
penerimaan PAD 
pada BPKAD 
Kabupaten Musi 
Banyuasin tahun 
anggaran 2012 dan 
2013 sangat 
efektif, namun 
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Daerah 
Daerah 
(Bpkad) 
Kabupaten 
Musi 
Banyuasin 

pada tahun 
anggaran 2014 
sampai dengan 
2016 cukup efektif. 
Dan tingkat kriteria 
efisiensi anggaran 
PAD secara 
keseluruhan 
berada pada 
kriteria cukup 
efisien. 

10 Ansari hasan 
(2017)   

Analisis 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Terhadap 
Kinerja 
Keuangan 
Kabupaten 
Gowa 

Kualitatif 
dan 
Kuantitatif  

metode 
deskriptif 
(descriptive 
quantitative 
analysis 
method) dan 
rasio 
keuangan 

Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa 
dalam 
merealisasikan 
pendapatan asli 
daerahnya 
tergolong tidak 
efektif dan 
tergolong efisien, 
yakni pada tahun 
2014 memiliki rasio 
efektivitas 62,19% 
dan rasio efisiensi 
2,13% kemudian 
tahun 2015 
memiliki rasio 
efektivitas sebesar 
59,53% dan rasio 
efisiensi 2,71% dan 
pada tahun 2016 
memiliki rasio 
efektivitas 32,96% 
dan rasio efisiensi 
sebesar 2,16% 
artinya Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa 
selama periode 
penelitian (2014-
2016) kurang baik 
karena hampir 
semua perhitungan 
rasio mengalami 
penurunan kinerja. 
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 Kerangka Pikir C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Kabupaten Bima 

Pengelolaan aset 

Pelaksanaan Pemanfaatan Penatausahaan

a 

Efektif/Tidak Efektif 

1. Rasio Aktivitas  

2. Rasio Efektivitas 

Laporan keuangan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif yang menggambarkan 

keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, 

masyarakat dan yang lainnya. Pada umumnya, tujuan utama penelitian 

dengan metode  deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung. penelitian deskriptif menekankan pada penyajian data secara 

sistematis dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bima.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan terhitung mulai Juni 

sampai Juli 2022. 

C. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Data  

a. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak 

bisa diukur dengan angka. 
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b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah sekumpulan informasi yang bisa 

diukur,dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan 

berupa informasi lapangan tanpa melalui perantara. Data primer ini 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan meliputi para pegawai di kantor bupati kabupaten Bima. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari media atau melalui 

pihak kedua ketiga, ke empat dan seterusnya yang berarti data yang 

diperoleh melewati satu atau lebih yang bukan peneliti. 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2005:90). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Bima untuk dijadikan landasan utama. 

2. Sampel  

Proses pengumpulan sampel merupakan suatu langkah untuk 

mengetahui serta pengambilan keputusan pada besarnya sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa laporan 
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anggaran pendapatan dan belanja Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Bima tahun 2018,2019,2020. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan langsung atau observasi 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara 

langsung mengamati pelaksanaan pengelolaan aset daerah, serta 

mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan, mencatat dengan 

cermat fenomena/kejadian yang ada di Kantor Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bima. 

2. Wawancara atau interview 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab 

kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

F. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Definisi Indikator 

Pengelolaan Aset Pengelolaan aset adalah 
sebagai sebuah proses 
terstruktur mengenai 
penggunaan dan 
pengembangan aset yang 
ada.  Untuk 
pengembangan aset ini 
sendiri didasarkan pada 
akuisisi, perhitungan dan 
pemeliharaan berkala 
dengan hemat dan 
seefisien mungkin. 

1. Perencanaan 
2. Penyaluran 
3. Penatausahaan 
4. Pemanfaatan 
5. pemeliharaan 
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G. Metode Analisis Data  

Teknik ini merupakan teknik yang dipakai untuk memberikan prediksi 

mengenai hasil penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik 

analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan secara akurat 

mengenai fakta-fakta melalui perhitungan rasio Keuangan pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Bima. 

1. Rasio Aktivitas, perhitungan aktivitas keuangan daerah yang menggunakan 

rumus perbandingan antara jumlah total belanja rutin operasi dengan 

jumlah APBD dikali seratus persen. Dan jumlah semua belanja 

pembangunan dengan APBD dikalikan seratus persen.  

Rasio Aktivitas  =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
𝑋100% 

 

2. Rasio Efektivitas, perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara 

realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan diberikan seratus 

persen. 

Tabel 3. 2 Karakteristik Rasio Efektivitas 

Persentase rasio Efektivitas Kriteria 

Di Atas 100% Sangat Efektif 

90%- 100% Efektif 

80%- 90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Evektif 

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014)  
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Rasio Efektivitas  =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah singkat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Bima   

Kabupaten Bima resmi terbentuk pada tanggal 15 Juli 1640 M, 

kemudian pada tanggal tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai HUT 

Kabupaten bima setiap tahunnya. Sejak masa kesultanan, tepatnya 

sesaat setelah dinobatkanya Sultan Abdul Kahir atau yang dikenal 

dengan sebutan La Kai sebagai sultan Bima yang pertama, pemerintahan 

Bima dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Agama Islam menjadi 

agama mayoritas, dimana sebelumnya masyarakat Bima masih menganut 

kepercayaan Makamba-Makimbi (animisme dan dinamisme). Bukti-bukti 

sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu 

Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti ( batu bertulis) di dusun Padende 

Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni 

manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas 

bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya 

dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang 

menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan 

pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk 

pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, 

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Kerajaan Bima dahulu 

terpecah –pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing 

dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu :   
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1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah 

2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan  

3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat 

4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara  

5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur. 

Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat 

menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada 

sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi 

tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi 

Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh 

seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya 

secara turun temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima 

adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra yaitu : 

Darmawangsa, Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Kula, Sang Dewa. Salah 

seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur 

dan mendarat di sebuah pulau kecil di sebelah utara Kecamatan Sanggar 

yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima 

Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai 

raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah 

kerajaan yang berdasarkan Haddad, dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan 

Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Haddad ini 

berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa 

pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi 

dasar pemerintahan berdasarkan Haddad, Sang Bima meninggalkan 

Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan 
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kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud 

sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV. 

Kabupaten Bima menjadi salah satu dari bagian wilayah provinsi Nusa 

Tenggara Barat, (NTB) terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Kabupaten 

Bima memiliki luas wilayah mencapai 4.374,65 km2.40 Terletak pada 

118044” BT - 119022” BT, dan 08008” - 080.57” LS.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 

bahwa BPKAD adalah unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan 

bidang Keuangan, Sub urusan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah. BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut juga disebutkan 

bahwa Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima yaitu: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD terdiri dari : 

1. Sub Bidang Perencanaan PAD; 

2. Sub Bidang Pengembangan Potensi. 

d. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari : 

2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; 

3. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan. 



40 
 

 
 
 

e. Bidang Penagihan dan Pelaporan terdiri dari : 

1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; 

2. Sub Bidang Pelaporan PAD. 

f. Unit Pelaksana Teknis Badan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima  

a. Visi  

Visi organisasi berkaitan dengan pandangan ke depan 

menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat 

berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta 

produktif. Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah adalah “Menjadi Institusi yang handal dan amanah dalam tata 

kelola keuangan dan aset daerah”.  

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Menjadi 

Institusi yang handal dan amanah dalam tata kelola keuangan dan aset 

daerah adalah Badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset 

daerah sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas mengelola 

keuangan daerah dan mengelola kekayaan/aset daerah  

c. Misi  

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan 

oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah 

ditetapkan. Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Pengelolaan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan 
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dan akuntabel”. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan 

Aset Daerah yaitu: 

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang 

berlaku. 

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat 

sumber-sumber pendanaan belanja daerah. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan 

Misi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku 

dimaknai bahwa pengelolaan pendapatan harus dapat meningkatkan 

kemampuan pendapatan yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan daerah. Misi meningkatkan pendapatan asli daerah 

dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah 

dimaknai bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah harus mampu 

meningkatkan kemampuan SDM, berikut sarana dan prasarana serta 

sistem yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih 

transparan dan akuntabel dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan 

(pengendalian). Misi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

keuangan dimaknai sebagai segala bentuk barang jasa yang menjadi 

tanggung jawabnya dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3.  Struktur organisasi 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Bima 

SUB. BIDANG ASET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 struktur organisasi SUB. Bidang aset  

KEPALA BPKAD 
ADE LINGGI ARDI,SE 

Nip.19690512 199703 010 
 

 

KEPALA BIDANG ASET 
Dra FARIDAH 

NIP. 199660228 199412 2 003 

KASUBID 
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset 

M. ISNAINI RAMADHAN,SIP 
NIP.19880418 200710 1 001 

KASUBID 
Pendataan Dan Penatausahaan Aset 

SAHRUL, S.sos., M.PSDM 
NIP. 199800614 200901 1 006 

ARIF RIZKI,SE 
NIP, 19860705 201001 1 019 

FURQAN,ST 

AULIA AS SAKIR,M.H.I 

NURHAIDAH,S.sos 
NIP. 19780215 200810 2 015 

ERNIWATI,SE 

YADIN ARIYANTO,SH.,MH 

ARIF BUDIMAN 

SEKRETARIS 
BUDI HARTA,SE 

Nip.199880418 200312 1 009 

ADE ALFATHIR RIZAL,S,Hut 
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B. Hasil Penelitian 

1. Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bima 

Periode 2018-2020 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah rencana 

keuangan tahun pemerintahan daerah, yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Melinda (2017:3), APBD 

adalah : Rencana keuangan tahunan rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang 

terdiri dari : Pendapatan Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, 

pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja Daerah 

yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan Daerah yang 

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

1. Laporan keuangan pada tahun 2018 ( lampiran hal.69) 

Pelaksanaan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 

anggaran tahun 2018 berupa laporan keuangan memuat : 

a. Laporan realisasi anggaran 

1. Laporan realisasi anggaran tahun 2018  : 

a. Pendapatan    Rp 1.743.235.708.137,33 

b. Belanja      Rp 1.817.928.313.612,34 

Surplus/defisit    (Rp   74.692.605.475,01) 

c. Pembiayaan  

 Penerimaan    Rp 148.139.520.311,59 
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 Pengeluaran    Rp     6.600.000.000,00 

Surplus/defisit    (Rp   141.539.520.331.,59) 

2. Selisih anggaran dengan pendapatan sejumlah  : 

a. Anggaran pendapatan  

setelah perubahan   Rp 1.795.231.647.798,07 

b. Realisasi    Rp 1.734.235.708.137,33 

Selisih lebih   (Rp   51.995.939.660,74) 

3. Selisih anggaran dengan belanja sejumlah :  

a. Anggaran belanja  

b. setelah perubahan   Rp 1.935.991.166.450,66 

c. Realisasi    Rp 1.817.928.313.612,34 

Selisih kurang    (Rp  118.062.852.838,32) 

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah : 

a. Surplus/defisit  

b. setelah perubahan   Rp     140.759.518.652,59 

c. Realisasi    Rp       74.692.605.475,01 

Selisih kurang    (Rp      66.066.913.177,58) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan 

a. Anggaran pembiayaan penerimaan  

b. setelah perubahan     Rp 148.059.518.652,59 

c. Realisasi     Rp      148.139.520.311,59 

 Selisih kurang   (Rp          80.001.659,00) 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan  
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setelah perubahan    Rp 7.300.000.000,00 

b. Realisasi     Rp  6.600.000.000,00 

Selisih kurang    (Rp      700.000.000,00 

7. Selisih anggaran dengan pembiayaan netto sejumlah : 

a. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan   Rp      140.759.518.652,59 

b. Realisasi     Rp      141.539.520.322,59 

Selisih lebih   (Rp           780.001.659,00) 

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) 

1. Saldo anggaran lebih awal   Rp  147.309.518.652,59 

2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan  

Pembiayaan tahun berjalan   Rp 147.309.518.652,59 

Sub total     (Rp       0,00) 

3. Silpa /sikpa     Rp   66.846.914.836,58 

Sub total     Rp    66.846.914.836,58 

 

4. Koreksi kesalahan pembukuan 

Tahun sebelumnya    Rp         0,00 

5. Koreksi silpa di bendahara JKN  Rp       0,00 

6. Koreks silpa di bendahara BOS  Rp       0,00 

7. Saldo anggaran lebih akhir   (Rp   66.846.914.836,58) 

c. Laporan operasional  

1. Pendapatan     Rp 1.774.025.012.616,02 

2. Beban     Rp 1.539.574.591.042,00 

Surplus/defisit  
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kegiatan operasional   (Rp   234.450.421.574,02) 

3. Surplus/Defisit dari  

4. kegiatan non operasional   Rp    8.823.901.159,89 

Surplus/defisit  

sebelum pos luar biasa   Rp     225.626.520414,13 

5. Pos luar biasa    (Rp     1.226.970.000,00) 

Surplus –LO     Rp     224.399.550.414,13 

d. Laporan perubahan ekuitas 

1. Ekuitas awal     Rp 2.294.784.813.985,52 

 Koreksi saldo awal    Rp    0,00 

Saldo ekuitas awal  

setelah koreksi    Rp 2.294.784.813.985,52 

2. Surplus/defisit LO    Rp    224.399.550.414,13 

3. Dampak kumulatif perubahan 

Kebijakan/kesalahan mendasar  Rp    4.088.727.664,03 

4. Ekuitas akhir    Rp 2.523.273.092.063,68 

e. Neraca  

1. Jumlah aset    Rp 2.524.415.074.449,68 

2. Jumlah kewajiban    Rp 1.141.982.386,00 

3. Jumlah ekuitas    Rp 2.523.273.092.063,68 

f. Lapotan arus kas  

1. Saldo awal kas  

Per 1 januari tahun 2018  Rp    147.309.518.652,59 

2. Arus kas dari aktivitas operasi  Rp    321.962.848.557,03 

3. Arus kas dari aktivitas investasi  
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aset Non keuangan   (Rp   403.255.454.032,04) 

4. Arus kas dari  

aktivitas pembiayaan   Rp        830.001.639,00 

5. Arus kas dari  

aktivitas non anggaran   Rp       0,00 

6. Saldo kas di bendahara  

penerimaan    Rp       0,00 

7. Saldo kas lainnya    Rp           65.052.854,00 

8. Saldo akhir kas   Rp    66.991.967.690,58 

2. Laporan keuangan pada tahun 2019 (lampiran Hal.72) 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 : 

a. Pendapatan  

1. Pendapatan asli daerah  Rp    139.520.631.472,00 

2. Dana perimbangan    Rp 1.363.127.883.865,68 

3. Lain-lain pendapatan  

daerah yang sah    Rp    334.550.448.172,00 

Jumlah pendapatan   Rp 1.837.199.003.510,68 

b. Belanja  

1. Belanja tidak langsung : 

 Belanja pegawai   Rp  729.383.220.779,71 

 Belanja bunga sejumlah  Rp        0,00 

 Belanja subsidi sejumlah  Rp        0,00 

 Belanja hibah sejumlah  Rp   40.565.100.000,00 

 Belanja bantuan  

sosial sejumlah   Rp         920.000.000,00 
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 Belanja bagi hasil sejumlah  Rp     4.100.272.414,40 

 Belanja bantuan  

keuangan sejumlah   Rp  283.896.037.786,57 

 Belanja tak terduga sejumlah  Rp     3.500.000.000,00 

Jumlah belanja  

tidak langsung   Rp   1.602.364.630.980,68 

2. Belanja langsung 

  Belanja pegawai   Rp  109.107.333.057,00 

 Belanja barang dan jasa  Rp  365.757.292.279,00 

 Belanja modal    Rp  356.519.747.194,00 

Belanja langsung   Rp  831.384.372.530,00 

Jumlah belanja   Rp   1.893.749.003.510,68 

Surplus/defisit    Rp (56.550.000.000,01) 

3. Pembiayaan daerah  

 Penerimaan    Rp    63.950.000.000,00 

 Pengeluaran    Rp          7.400.000.000,00 

Jumlah pembiayaan netto Rp (56.500.000.000,00) 

3. laporan keuangan pada tahun 2020 (lampiran Hal.73)  

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bima tahun 

anggaran 2020 : 

a. Pendapatan daerah   Rp 1.890.805.429.232,40 

1. Pendapatan asli daerah   Rp    153.601.808.792,72 

2. Dana perimbangan   Rp 1.364.993.326.865,68 

3. Lain-lain pendapatan  
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daerah yang sah    Rp     372.210.293.574,00 

b. Belanja daerah    Rp  1.922.557.290.449,92 

1. Belanja tidak langsung  

 Belanja pegawai sejumlah  Rp    737.586.632.116,35 

 Belanja bunga sejumlah Rp               0,00 

 Belanja subsidi sejumlah Rp                0,00 

 Belanja hibah sejumlah Rp  75.665.240.000,00 

 Belanja bantuan  

sosial sejumlah  Rp      880.000.000,00 

 Belanja bagi hasil sejumlah  Rp    4.808.918.813,00 

 Belanja bantuan keuangan 

Sejumlah    Rp    286.747.333.886,57 

 Belanja tidak  

terduga sejumlah   Rp     2.500.000.000,00 

2. Belanja langsung  

 Belanja pegawai sejumlah  Rp 113.123.412.958,00 

 Belanja barang dan jasa  Rp 379.811.918.067,00 

 Belanja modal sejumlah  Rp  321.433.834.609,00 

c. Pembiayaan daerah  

 Penerimaan    Rp 40.651.861.217,52 

 Pengeluaran    Rp   8.900.000.000,00 

Pembiayaan netto   Rp  31.751.861.217,52 

2. Rasio Keuangan Dalam Menilai Efektivitas Pembangunan 

Hasil dalam penelitian ini dapat diketahui dari data yang sudah 
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peneliti kumpulkan yakni Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Kabupaten Bima tahun anggaran 2018-2020 dan data tersebut 

didapatkan peneliti dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bima.  

Tabel 4.1 laporan APBN 

Keterangan Tahun 

2018 2019 2020 

Pendapatan Daerah 1.817.928.313.612,34 1.893.749.003.510,68 1.922.557.290,449.92 

Pendapatan Asli 

Daerah 

136.270.566.336,39 139.520.631.473,00 153.601.808.792,72 

Belanja Daerah 1.795.231.647.798,07 1.837.199.003.510,68 1.890.805.429.232,40 

Belanja Langsung 136.270.566.336,39 831.384.372.530,00 812.396.165.643,00 

Belanja Tidak 

Langsung 

1.062.364.630.980,00 1.062.364.630.980,00 1.108.188.124.815,00 

Pembiayaan Daerah 148.139.520.311,59 63.950.000.000,00 57.739.165.787,72 

Sumber data : BPKAD 

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pendapatan daerah pada tahun 

2018 Rp 1.817.928.313.612,34, mengalami kenaikan pada tahun 2019 

menjadi 1.893.749.003.510,68 sedangkan pada tahun 2020 mengalami 

kenaikan menjadi 1.922.557.290.449,92. Sedangkan belanja daerah pada 

tahun 2018 sebesar 1.795.231.64.798,07, mengalami kenaikan pada 

tahun 2019 sebesar 1.837.199.003.510,68 sedangkan pada tahun 2020 

mengalami kenaikan sebesar 1.890.805.429.323,40. Melalui data 

tersebut peneliti melakukan penghitungan-penghitungan yang digunakan 

untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas 
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pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bima tahun anggaran 2018-

2020. Hasil dari penelitian merupakan jawaban atas permasalahan yang 

telah disebutkan. 

a. Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas menggambarkan kebijakan pemerintah daerah 

dalam menetapkan prioritas alokasi belanja rutin dan belanja 

pembangunan secara proporsional. Semakin tinggi persentase 

anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase 

belanja investasi (belanja pembangunan yang digunakan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana layanan publik cenderung 

semakin kecil ). Rasio ini diformulasikan sebagai berikut. 

Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Aktivitas  

S

u

m

b

e

r data : data diolah(2022)  

Berdasarkan tabel 4.2 rasio aktivitas belanja Kabupaten Bima 

mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dari tahun 

anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020. Rasio aktivitas 

yang diperoleh dari hasil operasional belanja rutin di tahun anggaran 

2018 sebesar 98,75%, di tahun 2019 sebesar 97,01% dan di tahun 

2020 sebesar 98,45% dengan jumlah rata-rata 98,07%. Hasil 

Tahun APBD 
(Rp) 

Belanja Rutin  Operasi 
(Rp) 

Rasio Aktivitas 
(%) 

2018 1.817.928.313,612.34 1.795.231.647,798.07 98,75 

2019 1.893.749.003,510.68 1.837.199.003,510.68 97,01 

2020 1.922.557.290,449.92 1.890.805.429,232.40 98,45 

Rata-Rata 98,07 
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pengolahan data di atas menunjukan bahwa kebutuhan belanja rutin 

daerah Kabupaten Bima setiap tahunnya mengalami peningkatan 

dan penurunan.   

b. Rasio efektivitas  

Rasio efektivitas dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 

menganalisis data yang bertujuan untuk melihat gambaran 

kemampuan daerah Kabupaten Bima dalam merealisasikan 

pendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Hasil perhitungan 

rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:  

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas 

Sumber data : data diolah(2022)  

Pada tabel 4.3 menunjukkan perkembangan rasio efektivitas 

Kabupaten Bima dapat dikategorikan pada efektif. Hal ini 

ditunjukkan dengan Realisasi penerimaan yang diterima di tahun 

anggaran 2018 sebesar 97,10%,di tahun 2019  sebesar 98,65% dan 

di tahun 2020 sebesar 93,68%. Dengan hasil rata-rata setiap 

tahunnya 96,48% selama kurun waktu anggaran   2018-2020. 

Tahun Realisasi 
Penerimaan 

(Rp) 

Target Penerimaan 
(Rp) 

Persentasi (%) 

2018 1.743.235.708,137.33 1.795.231.647,798.07 97,10 

2019 1.812.358.003,510.68 1.837.199.003,510.68 98,65 

2020 1.771.261.312,770.40 1.890.805.429,323.40 93,68 

 Rata-Rata  96,48 
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3. Rasio keuangan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bima  

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur antara lain jenis, 

tipologi, dan besaran perangkat daerah. Diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga 

berimplikasi pada perubahan kelembagaan di tingkat daerah. Dengan 

demikian perlu adanya penataan perangkat daerah yang hasilnya 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah 

yang mengatur jenis dan jumlah perangkat daerah. Peraturan Daerah 

Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 bahwa BPKAD adalah unsur 

penunjang pelaksana urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Sub 

urusan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah. 

BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam 

Peraturan Bupati tersebut juga disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas 

Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bima.  

Berdasarkan data yang telah diolah di atas menunjukkan bahwa 

badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah kabupaten 

bima menunjukan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) pada tahun 2018 sebesar 1.817.928.313,612.34 dan belanja rutin 

yang digunakan sebanyak 1.795.231.647,798.07 atau sekitar 98,75%, 

pada tahun 2019 sebesar 1.893.749.003,510.68 belanja rutin yang 
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digunakan sebanyak 1.837.199.003,510.68 atau sekitar 97,01% 

sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.922.557.290,449.92 belanja rutin 

yang digunakan sebanyak 1.922.557.290,449.92 1.890.805.429,232.40 

atau sekitar 98,45%.  

a. Pelaksanaan  pengelolaan aset daerah Kabupaten Bima  

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan 

suatu sistem informasi untuk mencapai pengelolaan barang milik 

daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan 

data dan informasi yang dikehendaki. Dalam Pengelolaan Aset 

Daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Menurut Hall (2010) 

dalam Kadir (2003) Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian 

prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi 

informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi 

mencakup sejumlah komponen (Manusia, komputer, teknologi 

informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses data 

menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau 

tujuan (Kadir, 2003). Menurut Sutanta (2003) komponen fisik 

penyusun sistem informasi manajemen adalah: Mengenai sistem 

informasi keuangan daerah PP No.56/2005 juga menyebutkan bahwa 

setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di 

daerahnya masing-masing.  

“Dari hasil wawancara dengan Farida Kepala Bidang Aset 
dan bapak Sahrul Kepala Sub Bagian pendataan dan 
penatausahaan aset mengatakan bahwa terkait dengan 
manajemen aset negara maka pemerintah daerah menyiapkan 
instrumen yang tepat guna untuk melakukan manajemen aset 
daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan 
efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta 
pengawasan”.  (wawancara tgl 27 juli 2022).  
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Makna wawancara di atas, bahwa sistem informasi manajemen 

aset daerah sangat mendukung dalam memudahkan pemerintah 

daerah terhadap pengoptimalan aset daerah. Manajemen aset atau 

pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17 

/2007 Pasal 4 angka 2, mencakup rangkaian kegiatan dari: 

perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, 

penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, 

penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian, pembiayaan, dan 

tuntutan ganti rugi.  

b. Pemanfaatan dan Penghapusan aset  

Menurut permendagri No. 19 tahun 2016 pasal (1) 

pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat 

daerah atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah 

status kepemilikan.  

Penghapusan berdasarkan permendagri No.19 tahun 2016 

pasal (1) adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 

dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa 

pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 

barang yang berada dalam penguasaanya.  

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap 

perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta 

masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. 
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Keterlibatan auditor internal dalam dalam proses pengawasan ini 

sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang 

dilakukan pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain 

itu, auditor internal juga penting keterlibatannya dalam menilai 

kebijakan yang diterapkan menyangkut dengan pengakuan aset, 

pengukurannya dan penilaiannya. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 

dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sistem pengendalian pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat SPIP. 

“Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Isnaini selaku 
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset 
mengatakan pemanfaatan retribusi hanya ada dua jenis antara 
lain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha pada tahun 
2016 dikarenakan objek retribusi jasa perizinan belum ada 
potensi di kabupaten bima”. (wawancara 27 juli 2022) 

 

c.  Pemantauan dan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan 

sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian 

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Berdasarkan pengertian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal 

pemerintah meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi 
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didalam negara untuk mengamankan kekayaan negara, menguji 

ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan/data serta untuk 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen diselenggarakan secara 

menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan 

kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari 

sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan, antara lain: 

i. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 

ii. Pembinaan sumber daya manusia 

iii. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

iv. Pengendalian fisik atas asset 

v. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 

vi. Pemisahan fungsi  

vii. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

viii. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 

kejadian 

ix. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

x. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

xi. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta 

transaksi dan kejadian penting 

“Hasil dari wawancara dengan Faridah Kepala Bidang Aset 
mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan bidang hukum 
dalam pemantauan dan pengendalian agar ketika terjadi masalah 
dalam aset yang daerah di kabupaten bima bidang bisa langsung 
turun tangan jika ada permasalahan terkait aset tersebut” 
(wawancara 27 juli 2022) 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang 

dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima dapat digambarkan bahwa untuk lebih 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sejalan dengan 

kewenangan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan daerah melalui Pengelolaan aset daerah.  

Hasil dalam penelitian ini dapat diketahui dari data yang sudah peneliti 

kumpulkan yakni Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bima 

tahun anggaran 2018 – 2020 dan data tersebut didapatkan peneliti dari 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima. Pada tahap 

pelaksanaan efektivitas rasio keuangan Kabupaten Bima dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

pada tahap pelaksanaan dalam proses pembangunan desa yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima dilaksanakan 

berdasarkan hasil musyawarah dan hasil keputusan musrenbang serta 

kegiatan yang dilakukan ikut melibatkan masyarakat dalam proses 

pembangunan di pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat lokal 

dalam proses perencanaan, pengerjaan serta pengawasan pembangunan 
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daerah, sehingga proses pelaksanaan pengelolaan pendapatan keuangan 

dan aset daerah kabupaten  dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah 

daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Tahap pemanfaatan penjelasan retribusi jasa umum, jasa usaha dan 

retribusi jasa perizinan tertentu berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Selanjutnya, pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa 

retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan 

secara optimal dan/atau pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selanjutnya, dalam UU 

Nomor 28 Tahun 2009 retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan.  

Kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bima tahun 

anggaran 2018-2020 rasio aktivitas dengan jumlah rata-rata 98,07% angka 

ini menunjukan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bima lebih 

mengutamakan dana yang lebih besar pada belanja operasional secara 

rutin. Melalui data tersebut peneliti melakukan penghitungan-penghitungan 
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yang digunakan untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan 

pendapatan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bima pada tahun 

anggaran 2018 - 2020. Berdasarkan dari perhitungan pada tabel diatas 

diketahui bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah BPKAD Kabupaten 

Bima pada tahun 2018-2020 tergolong efektif dengan nilai 96,48%.  

Hasil penelitian sesuai dengan pembahasan yang telah diolah 

peneliti terdahulu yang telah melakukan pengujian dengan judul yang sama 

dan memperoleh hasil yang sama dengan penelitian ini yakni analisis rasio 

aktivitas dan efektivitas mampu membantu dalam meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program pembangunan pada Daerah Kabupaten Bima,Selain 

itu, (Andi, 2019) juga menemukan hasil analisis keuangan menggunakan 

teknik analisis rasio efektivitas dapat memperlihatkan fluktuasi efektivitas dari 

PAD, Sehingga dapat dikatakan rasio efektivitas membantu perencanaan dan 

pelaksanaan program pembangunan. 
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BAB V  
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika 

anggaran pendapatan lebih tinggi daripada realisasi pendapatan maka 

menghasilkan selisih bertambah. Semakin besar tingkat realisasi 

pendapatan dibandingkan dengan target yang dianggarkan, maka semakin 

tinggi tingkat efektifnya, sedangkan anggaran belanja berbanding terbalik 

dengan anggaran pendapatan. 

Jika anggaran belanja lebih besar daripada realisasi maka dapat 

dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu mengefisiensikan belanjanya, 

maka dari itu dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rasio aktivitas daerah kabupaten Bima pada 2018-2020 dapat 

dikategorikan efektif dengan jumlah rata-rata 98,07%, angka ini 

menunjukan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bima lebih 

mengutamakan dana yang lebih besar pada belanja operasional secara 

rutin.  

2. Rasio efektivitas daerah kabupaten Bima dikategorikan pada kriteria 

efektif hal ini ditunjukkan dengan realisasi penerimaan rata-rata pada 

tahun 2018-2020 sebesar 96,48%. Dapat dikatakan bahwa tingkat 

efektivitas keuangan daerah BPKAD Kabupaten Bima pada tahun 2018-

2020 tergolong efektif dengan nilai 96,48% yang artinya hampir mencapai 

100% target yang ingin dicapai. 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikaitkan bahwa pengelolaan Aset 

dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bima tahun 2018-2020 sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu, pejabat pengelola barang milik 

daerah yang ada di kantor BPKAD sudah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab nya sesuai dengan pedoman teknik pengelola barang milik daerah 

sehingga terwujudnya efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah di Kabupaten Bima. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, peneliti ingin 

memberikan masukan serta saran agar kedepannya pemerintah daerah 

kabupaten Bima agar lebih dimaksimalkan lagi dengan harapan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja kerja pemerintah daerah 

kabupaten Bima. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah 

kabupaten Bima harus lebih berusaha dalam meningkatkan, 

memaksimalkan serta mengembangkan potensi-potensi aset baru yang 

ada di daerah kabupaten Bima karena ini akan sangat bermanfaat untuk 

percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi 

yang mampu mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguasai seluruh pokok 

pembahasan dari masalah yang diangkat, agar dapat mewawancarai 

seluruh informan dengan argumentasi yang cakap dan menarik agar 

berlangsung dialektika yang cair dan valid.
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