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 ABSTRAK   

Citra Wulan Dari, 2022, “Studi Komparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten  

Kepulauan Selayar Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19”. Skripsi Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Dibimbing oleh H. Sultan Sarda dan Asdar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, 

dengan cara pengumpulan data, observasi dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemampuan keuangan sebelum dan setelah covid berada pada tingkat 

tertinggi (dikategorikan tinggi apabila indeks kemampuan keuangan berada 

pada 0,44-1,00), Namun jika dilihat dari nilai IKK itu sendiri terdapat perbedaan 

antara sebelum covid sebesar 0,71 dan setelah covid sebesar 0,58. Hal ini 

dapat membuktikan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten 

kepulauan selayar menurun disebabkan karena salah satu faktor yaitu 

pandemi covid 19. 

 
  
Kata Kunci : Kemampuan Keuangan  
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  ABSTRACT 

Citra Wulan Dari, 2022, "Comparative Study of the Financial Capability of the 
Selayar Islands Regency Before and During the Covid-19 Pandemic". Thesis of 
Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by H. Sultan Sarda and Asdar. 

This study aims to determine the financial capacity of the Selayar Islands 
Regency before and during the Covid-19 pandemic. This study uses quantitative 
research methods with a descriptive approach, by means of data collection, 
observation and documentation related to research problems. The results of this 
study indicate that financial ability before and after covid is at the highest level 
(categorized as high if the financial ability index is at 0.44-1.00), but when viewed 
from the IKK value itself there is a difference between before covid with 0.71 and 
after covid 0.58. This can prove that the regional financial capacity of the Selayar 
Islands Regency has decreased due to one factor, namely the COVID-19 
pandemic. 
 
 
Keywords : Financial Ability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pada saat ini dihadapkan dengan merebaknya penyebaran virus 

corona atau Covid-19. World Healt Organization (WHO) menjelaskan 

Corona viruses atau Covid-19 merupakan virus yang menyerang saluran 

pernafasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China dan telah 

menyebar ke 190 negara lebih sehingga pada 12 Maret 2020, WHO 

mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu 

negara yang terdampak oleh penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 

secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi krisis di sejumlah 

lini strategis sehingga tidak menutup kemungkinan akan membawa 

Indonesia pada krisis ekonomi. Oleh karena itu banyak negara-negara di 

seluruh dunia menyiapkan kesiapsiagaannya terhadap dampak yang 

ditimbulkan pandemi Covid-19 pada perekonomian nasional. Menurut Modjo 

(2020) sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal 

terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Sejalan dengan 

pernyataan tersebut, menurut Auliya & Arif (2021) kondisi ekonomi 

Indonesia pada tahun 2020 mengalami pelambatan  pertumbuhan ekonomi 

akibat dari pandemi ini sehingga berakibat pada kondisi perekonomian 

Indonesia lebih terpuruk. 

Pandemi Covid-19 saat ini telah membawa dampak besar dan 

menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa kebijakan sudah 
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diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melaksanakan 3M (memakai 

masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan pembatasan perjalanan 

penduduk antar negara yang pada akhirnya memberikan dampak ke dunia 

usaha seperti sector transportasi laut dan udara. Dampak pandemi ini telah  

membuat banyak sektor usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar harus 

melakukan penyesuaian penting dalam kegiatan operasional. Seperti 

pariwisata, industri, usaha ritel bahkan otomotif. Segala upaya aktif 

pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah, bank 

Indonesia dan otoritas jasa keuangan dengan mengeluarkan kebijakan 

fiskhal dan moneter yang ekspansif untuk meminimalisir dampaknya ke 

perekonomian nasional. Menurut Hakim (2018) mengatakan bahwa UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

merupakan awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah ialah pemberdayaan 

untuk membuat keputusan daerah secara lebih bebas dalam rangka 

mengelola sumber daya yang sesuai dengan potensi daerah. Untuk 

mendukung terwujudnya otonomi daerah, diperlukan kekuasaan yang luas 

dengan tanggung jawab yang nyata dan keseimbangan antara keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. 

Menanggapi implikasi yang ditimbulkan pandemi terhadap masyarakat 

maka Presiden Jokowi telah menyiapkan kesiapsiagaannya seperti 

memberikan bantuan di tengah penyebaran pandemi ini seperti  

membebaskan tagihan listrik kepada para pelanggan listrik dengan daya 

450 Volt Ampere (VA) dan diskon 50% bagi pelanggan 900 Volt Ampere 
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(VA), bahkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur 

mekanisme penyesuaian Uang Kuliah Tunggal melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang 

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan 

Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa 

perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala financial selama pandemi 

COVID-19. Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT 

dan memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa yang di masa akhir 

kuliah membayar UKT paling tinggi sebesar 50 persen UKT jika mengambil 

kurang dari 6 SKS. Aturan paling tinggi 50 persen berlaku untuk mahasiswa 

semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S1, D4) 

dan semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3). Menurut 

Nadiem, melalui kebijakan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan 

berbagai manfaat yaitu keberlanjutan kuliah tiidak terganggu selama 

pandemi, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, 

fleksibilitas untuk untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di 

masa akhir kuliah. 

Menurut Fahmi (2017:2) kinerja keuangan merupakan suatu analisis 

yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana perusahaan sudah 

melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan 

keuangan secara tepat dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan 

yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi 

Manajemen). Dengan kata lain kinerja keuangan berkaitan erat dengan 

kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 
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perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai profit. Pada awal 

maret 2020 Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona 

yang disebabkan oleh virus COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan yang 

terdampak adanya Covid19, namun sektor perekonomian juga merasakan 

keterpurukan akibat adanya Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia 

termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil survey 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sebagian besar perusahaan 

terdampak Covid-19 tercatat 82,85 persen perusahaan yang mengalami 

penurunan pendapatan, sedangkan 14,6 persen perusahaan lainnya masih 

mendapatkan pendapatan yang sama seperti biasa. Dari segi sektoral 

transportasi, terutama transportasi laut dan udara  di Kabupaten Kepulauan 

Selayar menjadi sektor yang paling terdampak selama pandemi Covid-19 ini 

karena adanya pembatasan perjalanan antar daerah bahkan antar negara. 

Kemudian akomodasi makanan dan minuman serta jasa lainnya juga 

mengalami hal yang sama. 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui analisis laporan 

keuangan. Rasio keuangan merupakan alat utama dalam melakukan 

analisa keuangan. Sehingga tujuan utama yang ingin dicapai dalam 

melakukan analisa laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja dalam 

usaha mencapai hasil yang optimal demi kelangsungan usaha. Setiap 

daerah membutuhkan pembiayaan tidak hanya dari APBN tetapi juga dari 

pendapatan daerah untuk mencapai kemajuan ekonomi. Otonomi daerah 

dibutuhkan agar penanganan pelayanan publik kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan cepat serta mempermudah pengawasan masyarakat 

terhadap penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 



5 
 

 

(APBD). Memiliki otonomi daerah menuntut pemerintah untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu 

dilakukan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan 

demokrasi, demokratisasi, dan peningkatan kualitas pengawasan melalui 

lembaga legislatif. Kemampuan daerah dalam menyalurkan sumber daya 

yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat 

bergantung pada kemampuannya untuk mengubah potensi ekonomi yang 

ada menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan dana 

bergulir untuk pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah 

daerah harus beradaptasi dan berusaha meningkatkan pelayanan publik 

dan berbagai industri yang berkembang menjadi sumber pendapatan. 

Terdapat tiga karakteristik yang dievaluasi melalui analisis laporan 

keuangan yaitu likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Keberhasilan suatu 

daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya diukur melalui 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan 

kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Di sisi lain tingkat pertumbuhan 

ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan 

yang telah di ambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam 

perekonomian. 

Kesulitan keuangan suatu entitas dapat dijelaskan antara dua ekstrem, 

yaitu kesulitan keuangan jangka pendek atau lebih ringan yang dikenal 

sebagai kesulitan likuiditas dan kesulitan keuangan yang lebih parah 

biasanya disebut sebagai kesulitan insolvensi. Ketika sementara jangka 

pendek, jika tidak segera diperbaiki akan berubah menjadi kebangkrutan 
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dan menyebabkan kebangkrutan unit. Oleh karena itu, otonomi daerah 

setiap entitas harus mampu mengenali tanda-tanda kesulitan keuangan dan 

mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menin\gkatkan pendapatan 

atau untuk mencegah potensi kebangkrutan. Salah satu kelemahan yang 

dapat mengakibatkan kesulitan keuangan, seperti tidak didukung oleh 

kondisi perekonomian yang baik di suatu negara, mau tidak mau akan 

mempengaruhi kinerja manajemen di negara tersebut. Kondisi ini terjadi 

ketika inflasi tinggi, krisis mata uang atau kondisi ekonomi lemah yang 

disebabkan oleh kondisi lain seperti pandemi Covid-19. Perubahan posisi 

anggaran ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah 

daerah juga diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap situasi 

fiskal dengan melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan dan Petunjuk Teknis Perubahan 

Anggaran yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Peraturan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Terkait Pandemi Covid-19 Tahun 2020 melalui Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam 

Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sejauh ini 

pemerintah daerah tidak memiliki kesadaran (awareness) terhadap 

kesehatan keuangan daerah, karena pendapat yang wajar dari Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dianggap sebagai acuan 

keberhasilan pengelolaan keuangan daerahnya. kesejahteraan finansial 

adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya 

tepat waktu dan menyediakan layanan yang dibutuhkan penduduk. 
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Alasan peneliti mengambil judul tersebut adalah untuk mencari 

penelitian baru dengan variabel yang sama namun berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi 

kondisi keuangan daerah dengan kondisi perekonomian akibat pandemi 

Covid-19 yang mau tidak mau menimbulkan perbedaan kondisi keuangan 

pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kemampuan 

keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum dan saat pandemi Covid-

19? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum 

dan saat pandemi Covid-19.  

  

D. Manfaat  Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam 

dunia pendidikan maupun dunia pemerintahan di Indonesia. Manfaat yang 

ingin dicapai, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada 

peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan kemampuan ilmiah 

serta dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari 

oleh peneliti : 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat memberikan gambaran informasi atau referensi dan 

bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya agar dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Bagi Bidang Ilmu  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi dalam 

mengembangkan ilmu akuntansi khususnya di bidang Akuntansi 

Sektor Publik yang berkaitan dengan pemerintah publik maupun 

daerah.  

2. Manfaat Praktis  

a. Perguruan Tinggi Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas 

akademika. 

b. Bagi Instansi/Pemerintah Daerah Penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan evaluasi terhadap APBD serta Undang-Undang 

maupun Peraturan Pemerintah yang menyertainya. 

c. Bagi Pembaca, semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan 

wacana bacaan serta tambahan informasi dan pengetahuan yang 

dimiliki. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Keuangan Daerah 

Secara umum, posisi keuangan pemerintah daerah adalah 

kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi 

kewajibannya (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang), 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga mengantisipasi 

peristiwa dan untuk menggunakan hak keuangan mereka secara efektif 

dan efesien. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan 

daerah berkaitan dengan besaran anggaran dan alokasi anggaran. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak sempurnanya pemerataan pembangunan 

daerah juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaporan keuangan 

daerah, terutama di daerah terpencil dan terisolir yang sulit mengakses 

informasi di internet atau karena kurangnya sumber daya tenaga kerja 

yang ada (Rachmawi et al., 2016). 

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan 

deskripsi dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Salah satu 

pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah 

pusat. Pemerintah pusat tertarik dengan laporan keuangan pemerintah 

daerah karena pemerintah pusat telah mengalihkan sumber keuangan 

ke daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Komponen 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan 
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Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Kondisi keuangan pada hakekatnya adalah kemampuan 

pemerintah daerah untuk mendanai layanannya secara berkelanjutan, 

yaitu kemampuan untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada 

untuk bertahan dengan gangguan ekonomi regional dan regional serta 

merespon tuntutan pertumbuhan, penurunan, dan perubahan alam. 

Sustainability atau kelayakan finansial adalah kondisi kemampuan 

pemerintah daerah untuk mempertahankan program yang ada dan 

memenuhi kebutuhan kreditur tanpa beban utang dalam perekonomian. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/220 tentang 

Pengukuran Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 

memperhatikan berbagai aspek, yaitu: untuk menilai kualitas kinerja 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pengukuran 

keuangan daerah. Pengelolaan indeks Menteri Dalam Negeri 

menerapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah kepada 

pemerintah daerah pada tingkat provinsi, gubernur merupakan wakil 

pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dan kota, dan atas 

dasar pertimbangan harus ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Kementerian Dalam Negeri tentang Pengukuran Indikator Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

a. Perubahan APBD di tengah Pandemi Covid-19 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi 

kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban 

anggaran dan pendapatan belanja negara. Di bidang 

penyelenggaraan keuangan daerah, Kepala daerah adalah 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam 

melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan 

sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat 

daerah. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna 

membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan 

dalam satu tahun anggaran. 

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber 

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, 

dan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari: 

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 

2. Transfer dari dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Pinjaman daerah 

Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda disertai 

penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD, 

dan pengambilan keputusan mengenai Ranperda tentang perubahan 

APBD tersebut dilakukan oleh DPRD paling lambat tiga bulan 

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 
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b. Perubahan Dana APBD  

Perubahan dana APBD berdasarkan Pasal 161 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyatakan bahwa: “Perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila 

terjadi: 

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 

2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, 

antar Kegiatan, dan antar jenis belanja 

3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan 

Anggaran) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan 

4) Keadaan darurat; dan/atau 

5) Keadaan luar biasa. 

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan kebijakan 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat strategis; 

penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang 

ditetapkan terjadi kebutuhan yang mendesak. Hal-hal yang 

melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD dibahas bersama 

dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah 

dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas 

APBD. Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan 

strategi dan prioritas APBD ditetapkan oleh kepala daerah sebagai 
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pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan perubahan 

program, kegiatan, dan anggaran. 

c. Dasar Hukum Dana APBD 

Dalam Ius Constitutum (Hukum yang sekarang ada atau yang 

sedang berlaku) Indonesia hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 

1945, yang menggambarkan adanya kesinambungan hubungan dari 

wewenang yang dimilii oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah.  

Hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah 

termasuk juga sampai pada pengelolaan keuangan antara pusat dan 

daerah. Salah satunya, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan dengan perda. 

Presiden Indonesia dalam menetapkan pengalihan dana 

APBD untuk COVID-19, menetapkan sejumlah landasan hukum baru 

baik untuk keabsahan tindakan pengalihan dana APBD maupun 

mekanisme pengalihan dana APBD, sebagai berikut : 

1. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang Recofusing 

Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan BArang dan 

Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

a) Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada 

untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan 

corona virus disease 2019 (COVID-19) (Refocusing kegiatan, 
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dan realokasi anggaran) dengan mengacu pada Protokol 

penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di 

Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan rencana 

operasional percepatan penanganan corona visua disease 

2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus tugas 

percepatan penangananan corona virus disease 2019 

(COVID-19). 

b) Mempercepat pelaksanaan barang dan jasa untuk mendukung 

percepatan penanganan corona visua disease 2019 (COVID-

19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai 

dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana, Peraturan 

Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Prsiden Nomor 16 

tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

dan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2018 tentang 

Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. 

c) Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka 

percepatan penanganan corona visua disease 2019 (COVID-

19) dengan melihat Lembaga Kebijakan pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan. 

d) Melakukan pengadaan barang dan jasa ala kesehatan dan 

alat kedokteran untuk penanganan corona visua disease 2019 
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(COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. 

2. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor 119/2813/Sj ; Nomor 177/KMK.07/2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat Perekonomian Nasional. 

a) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala 

Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan 

daerah dalam APBD melalui : 

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan 

dana Desa yang ditetapkan dalam peratuan Menteri 

Keuangan. 

2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan 

memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi 

daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota 

serta memperhatikan perkiraan asumsi maksro, serta 

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat 

mempengaruhi target pendaptan pajak daerah dan 

retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan 

perekonomian. 
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b) Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dengan 

penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, 

digunakan untuk mendanai : 

1. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait 

kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan 

pandemi COVID-19antara lain berupa pengadaan alat 

pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan 

layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien 

COVID-19. 

2. Penyedian jaring pengamanan sosial/social safety net 

antara lain melalui pemberian bantuan social kepada 

masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami 

penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19. 

3. Penaganan dampak ekonomi terutama menjaga agar 

dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui 

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta 

koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi 

kegiatan perekonomian di daerah. 

c) Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi 

belanja daerah dilakukan denganterlebih dahulu melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada 

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam 

praturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 
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2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD tahun anggaran 2020. 

d) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan 

menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD tersebut 

kepada Menteri Keuangan. 

3. Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi 

Berdasarkan hasil analisis nilai DER sebagai alat ukur tingkat 

sovabilitas menunjukkan nilai DER sebelum pendemi covid (2019) untuk 

setiap kuartal mengalami perubahan yang berfluktuasi di mana pada 

kuartal pertama nilai DER lebih rendah dibanding dengan kuartal kedua, 

dengan kata lain nilai DER pada kuartal kedua meningkat jika 

dibandingkan dengan kuartal pertama, namun pada kuartal ketiga terjadi 

penurunan nilai DER. Hal ini juga terjadi selama pandemi covid (2020) nilai 

DER mengalami fluktuasi perubahannya, di mana pada kuartal kedua 

terjadi peningkatan namun pada kuartal ketiga terjadi penurunan. Akan 

tetapi jika dibandingkan nilai DER sebelum dan selama pandemi covid 

mengindikasikan nilai DER yang konsitsen yakni selama pandemi covid 

nilai DER lebih tinggi dibandingkan dengan nilai DER sebelum pandemi 

covid, baik secara kuartal maupun nilai rata-rata DER. Kemudian pengujian 

tingkat signifikan menunjukkan terjadi perbedaan yang signikan kinerja 

keuangan dari aspek solvabilitas (DER) sebelum dan selama pandemi 

covid. Hal ini dilihat pengujian Paired Samples T Test diketahui nilai 

signifikan solvabilitas/DER (0,03). Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan dari 
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aspek solvabiliitas sebelum dan selama covid. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Riftiasari & Sugiarti, 2020). 

Rasio DER digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban (utang) pada kreditur. Nilai DER yang 

tinggi selama pandemi covid dibandingkan dengan sebelum covid 

menggambarkan selama pandemi covid terjadi peningkatan pembayaran 

kewajiban (utang). Kondisi kinerja keuangan yang demikian (nilai DER 

yang tinggi) dari sudut pandang kreditur atau calon kreditur merupakan 

suatu hal yang kurang baik. Karena semakin nilai DER semakin kecil 

modal sendiri dalam menopang risiko kredit. Pada umumnya para kreditur 

atau calon kreditur menginginkan nilai DER yang rendah. Semakin kecil 

DER menunjukkan makin besar total aset didanai oleh modal sendiri dan 

semakin besar menopang risiko kreditur (Fajri, 2018). 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

Return On Assets Ratio (ROA). Berdasakan hasil analisis menunjukkan 

sebelum pendemi covid (2019) nilai ROA mengalami peningkatan antar 

kuartal. Demikian juga selama pandemi Covid (2020). Namun, jika 

dibandingkan sebelum dan selama pandemi covid menunjukan nilai ROA 

selama pandemi covid mengalami penurunan dibanding dengan sebelum 

pandemi covid. Kemudian perbandingan profitabilitas sebelum dan selama 

pandemi covid menunjukan perbedaan yang signifikan. Hal ini dilihat 

berdasarkan pengujian Paired Samples T Test diketahui nilai signifikan 

profitabilitas/ROA (0,024). Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 

dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan dari aspek 

profitabilitas sebelum dan selama covid. Hasil penelitian mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh (Riftiasari & Sugiarti, 2020) dan (Surya & 

Asiyah, 2020).  

Rasio profitabilitas/ROA menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dari setiap rupiah yang terinvestasi dari total aset. 

Nilai ROA yang selama pandemi covid dibandingkan dengan sebelum 

pandemi covid menunjukkan bahwa selama pandemi covid, semakin tinggi 

nilai ROA semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari 

setiap rupiah yang ditanamkan dalam total asset. 

B. Tinjauan Empiris  

Penelitian empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran 

dengan Studi komparatif kemampuan keuangan. Secara singkat 

penelitianpenelitian terdahulu adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

No. 

 

Nama Penelitian 

dan Tahun 

Penelitian 

 

Judul  

Penelitian 

 

Jenis 

Penelitian 

 

 

Hasil 

1. Faradilla Herlin, 

M. Syurya 

Hidayat (2021) 

Studi 

Komparatif 

Kinerja 

Keuangan 

Daerah 

Kota Jambi 

Dan 

Provinsi 

Jambi 

Kualitatif Hasil penelitian 

menununjukkan bahwa : 

1) Tingkat 

ketergantungan fiscal 

Kota Jambi menunjukkan 

trend yang meningkat 

dibandingkan Provinsi 

Jambi. 2) Kapasitas 

Penciptaan Pendapatan 

Kota Jambi lebih besar 

dibandingkan 

kemampuan Provinsi 

Jambi. 3) Kemampuan 

belanja modal dalam 



20 
 

 

menggerak 

perekonomian Kota 

Jambi lebih besar 

dibandingkan Provinsi 

jambi. 4) Kontribusi 

sector pemerintah 

melalui belanja dalam 

menggerakan 

perekonomian Kota 

Jambi lebih besar 

dibandingkan Provinsi 

Jambi, 5) Secara 

keseluruhan, kinerja 

keuangan daerah Kota 

Jambi lebih baik 

dibandingkan dengan 

Provinsi Jambi. 

2. Rahman Pura 

(2021) 

Studi 

Komparatif 

Aspek 

Pengukuran 

KInerja 

Keuangan 

Sebelum 

dan Selama 

Pandemi 

Covid-19 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

nilai solvabilitas (DER) 

selama pandemi covid 

meningkat dibanding 

sebelum pandemi covid, 

sedangkan nilai 

profitabilitas (ROA) 

selama pandemi covid 

menurun dibanding 

sebelum pandemi covid. 

Kemudian terdapat 

perbedaan yang 

signifikan kinerja 

keuangan sebelum dan 

selama pandemi covid 

baik dari aspek 

solvabilitas yang diukur 

dengan rasio Debt Ekuity 

Ratio (DER) maupun dari 

aspek profitabilitas yang 

diukur dengan rasio 

Retrun On Assets 

(ROA). 

3. Karisma, 

Maslichah, 

Afiudin (2022) 

Analisis 

Perkemban

gan Kondisi 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

analisis terkait dengan 
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Kesehatan 

Keuangan 

Daerah 

Melalui 

Pengukuran 

Indikator 

Kondisi 

Keuangan 

PERMEND

AGRI NO. 

19 TAHUN 

2020 (Studi 

Kasus Kota 

Probolinggo 

Tahun 

2017-2020) 

perkembangan kondisi 

kesehatan keuangan 

daerah melalui 

pengukuran indikator 

kondisi keuangan 

Permendagri Nomor 19 

Tahun 2020 di 

Pemerintah Kota 

Probolinggo periode 

2017-2020, dapat 

disimpulkan bahwa : 1) 

Berdasarkan indikator 

solvabilitas operasional, 

solvabilitas jangka 

pendek dan solvabilitas 

jangka panjang Kota 

Probolinggo memiliki 

trend yang masih 

fluktuatif namun tidak 

terlalu signifikan dan nilai 

rasionya mendekati atau 

melebihi angka 1, 

sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa 

Kota Probolinggo masih 

mampu mengatasi hal-

hal terkait biaya 

operasional dan 

kewajiban baik jangka 

panjang maupun jangka 

pendek. 2) Kemudian 

terkait dengan indikator 

solvabilitas pelayanan, 

Kota Probolinggo 

memiliki trend yang 

cenderung meningkat 

setiap tahunnya, artinya 

belanja yang dikeluarkan 

khususnya yang 

berkaitan dengan 

pelayanan kepada 

masyarakat oleh 

Pemerintah Kota 

Probolinggo semakin 
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baik. 3) Namun indikator 

penilaian lain juga harus 

diterapkan untuk menilai 

keakuratan dalam hal 

pemberian layanan 

kepada masyarakat. 

4. Ilham Jiensa 

Wijaya, Elva 

Nuraina, Nur 

Wahyuning 

Sulistyowati 

(2021)  

Studi 

Komparasi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Madiun 

Pada Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

tingkat efektivitas pada 

pajak daerah di Kota 

Madiun sebelum masa 

pandemi Covid-19 tahun 

2015 sampai 2019 

masuk di dalam kategori 

efektif, hal ini ditunjukkan 

dengan rasio di atas 

100%. Sedangkan 

selama masa pandemi 

Covid-19 tahun 2020 ini, 

tingkat efektivitas pajak 

daerah masuk pada 

kriteria sangat efektif. 

Tingkat efisiensi pada 

pajak daerah di Kota 

Madiun sebelum masa 

pandemi Covid-19 tahun 

2015 sampai 2019 

masuk di dalam kategori 

efisien, hal ini 

ditunjukkan dengan rata 

– rata rasio sebesar 9%. 

Sedangkan selama 

masa pandemi Covid-19 

tahun 2020 ini, tingkat 

efisiensi pajak daerah 

masuk ke dalam kategori 

efisien sebesar 8%. 

Kontribusi pajak daerah 

pada perolehan asli 

daerah ini mendapati 

fluktuasi sebelum masa 

pandemi Covid-19 di 

tahun 2015 sampai 

2019. Sedangkan 
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selama masa pandemi 

Covid-19 ini, kontribusi 

yang dibagikan pajak 

daerah terhadap 

perolehan asli daerah 

sebesar 36,2%. 

5. Nur Ilfa (2021) Perbedaan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebelum 

dan Setelah 

Adanya  

Covid-19 

(Studi 

Empiris 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia) 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, uji 

Paired Sample T-test 

dan dikuatkan oleh uji 

Wilcoxom Signed Rank 

membuktikan bahwa 

tidak terdapat perbedaan 

Net Profit Margin pada 

triwulan 2, 3, dan 4 

sebelum dan setelah 

adanya Covid-19. Hal ini 

disebabkan karena 

meningkatnya penjualan 

yang didapatkan pada 

perusahaan manufaktur 

dimasa adanya Covid-

19. Meskipun laba bersih 

setelah adanya Covid-19 

menurun tetapi tidak 

signifikan, ini karena 

Npm juga dipengaruhi 

biaya-biaya operasional 

dan masih 

mengahasilkan laba 

bersih dengan 

penurunan yang tidak 

terlalu besar jika 

dibandingkan sebelum 

adanya Covid-19. 

6. Hasan Basri, 

Syaparuddin, 

Junaidi (2013) 

Pemetaan 

Kinerja 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan 

Kemampua

n Keuangan 

Daerah 

Kabupaten/

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

Rata-rata pertumbuhan 

PAD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi adalah 

18.48%. Dari 10 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi, seluruh 

pertumbuhan PADnya 
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Kota di 

Provinsi 

Jambi 

positip dalam kurun 

waktu tahun 2007- 2011. 

Pertumbuhan rata-rata 

PAD cukup besar terjadi 

di Kabupaten Batang 

Hari (33,81%); diikuti 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat (21,82%); 

Kota Jambi (2,51); 

Kabupaten Sarolangun 

(20,95%), Kabupaten 

Keinci 

(17,86);Kabupaten 

Muara Jambi (17,20%), 

Kabupaten Merangin 

(16,73%), Kabupaten 

Tanjung jabung timur 

(16,00%), Kabupaten 

Bungo (12,32%), dan 

yang terendah pada 

kabupaten Tebo 

(6,59%).   

7. Rudy Kurniawan , 

Fera Damayanti 

(2022) 

ANALISA 

LAPORAN 

KEUANGA

N 

SEBELUM 

DAN 

SESUDAH 

PANDEMI 

COVID 19 

PADA 

PERUSAHA

AN ROKOK 

YANG 

TERDAFTA

R DI 

BURSA 

EFEK 

INDONEISA 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

kecendrungan (trend) 

hasil pertumbuhan 

penjualan (sales growth) 

pada 5 (lima) 

perusahaan rokok yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia berdasarkan 

laporan keuangan tahun 

2018 sampai dengan 

tahun 2020 menunjukkan 

bahwa pandemi covid 19 

tidak bedampak 

terhadap pertumbuhan 

penjualan (sales growth) 

untuk sebagian besar 

perusahaan rokok yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia karena pada 

masa pandemi covid 19 

masih menunjukkan 
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pertumbuhan penjualan. 

8. Nur Afiyah 

Maizunati (2017) 

ANALISIS 

KONDISI 

KEUANGA

N 

PEMERINT

AH 

DAERAH 

KOTA 

MAGELAN

G DALAM 

KLASTER 

KOTA DI 

JAWA-BALI 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

Kemampuan 

pengelolaan APBD 

mencerminkan 

kemampuan Pemda 

dalam membiayai 

pelaksanaan tugas 

pemerintahan, 

pembangunan dan 

pelayanan publik. 

Realisasi APBD 

merupakan salah satu 

alat ukur untuk melihat 

implementasi kebijakan 

dan pengelolaan 

keuangan daerah dalam 

mewujudkan pelayanan 

publik yang optimal 

dalam mendorong 

pembangunan ekonomi 

daerah. Pemda memiliki 

kewajiban menyusun 

laporan keuangan sesuai 

amanat UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

untuk selanjutnya diaudit 

oleh BPK berdasarkan 

UU Nomor 15 Tahun 

2004 tentang 

Pemeriksaan 

Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 

Berdasarkan hasil audit 

BPK RI yang dilaporkan 

dalam LHP LKPD Kota 

Magelang Tahun 2011-

2015 diperoleh 

gambaran umum 

pengelolaan keuangan 

Pemda Kota Magelang. 
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9. Novita Amalia, 

Hesti Budiwati, 

Sukma Irdiana. 

(2021) 

ANALISIS 
PERBANDI
NGAN 
KINERJA 
KEUANGA
N 
SEBELUM 
DAN SAAT 
PANDEMI 
COVID-19 
 

Kuantitatif  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa,  
Current Ratio dan Price 
Earnings Ratio tidak 
berbeda signifikan antara 
sebelum dan selama 
pandemi COVID-19 
periode 2019 dan 2020, 
sedangkan Debt To 
Assets Ratio, Total 
Assets Turnover dan Net 
Profit Margin berbeda 
signifikan berbeda 
dengan sebelum 
pandemi COVID-19. 
selama periode 2019 dan 
2020 pandemi COVID-
19. 
 

10. Kurnia Ahsanul 

Habibi, Sobrotul 

Imtikhanah, Rini 

Hidayah. (2021) 

ANALISIS 

KINERJA 

KEUANGA

N 

PEMERINT

AH 

DAERAH 

SE-

PROVINSI 

JAWA 

TENGAH 

SEBELUM 

DAN SAAT 

PANDEMI 

COVID-19 

Kuantitatif  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa,  

nilai sig. (signification) 

berada di bawah level of 

significancy 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa 

data dalam penelitian ini 

berdistribusi tidak normal 

kecuali pada variabel 

Fleksibilitas Keuangan 

dimana tingkat Sig. 

sebesar 0,200>0,05 

dimana Fleksibilitas 

Keuangan 2020 dapat 

dikatakan berdistribusi 

normal. 

 

Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang yaitu, Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Return On Assets Ratio (ROA). Berdasakan hasil analisis 

menunjukkan sebelum pendemi covid (2019) nilai ROA mengalami 

peningkatan antar kuartal. Demikian juga selama pandemi Covid (2020). 

Namun, jika dibandingkan sebelum dan selama pandemi covid 



27 
 

 

menunjukan nilai ROA selama pandemi covid mengalami penurunan 

dibanding dengan sebelum pandemi covid. Kemudian perbandingan 

profitabilitas sebelum dan selama pandemi covid menunjukan perbedaan 

yang signifikan. Hal ini dilihat berdasarkan pengujian Paired Samples T 

Test diketahui nilai signifikan profitabilitas/ROA (0,024). Nilai ini lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan 

kinerja keuangan dari aspek profitabilitas sebelum dan selama covid. Hasil 

penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Riftiasari & Sugiarti, 

2020) dan (Surya & Asiyah, 2020).  

 

C. Kerangka Pikir 

Melakukan pengukuran pada setiap indikator kondisi keuangan 

menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah. Berikut indikator 

kondisi keuangan yang digunakan : 

a) Solvabilitas Jangka Pendek   
                                              

                
 

b) Solvabilitas Jangka Panjang   
                

                        
 

c) Solvabilitas Layanan   
                 

               
 

d) Melakukan analisis dan penarikan kesimpulan setelah melakukan 

elaborasi dan perhitungan terhadap data yang diperoleh, peneliti 

membuat kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori, 

digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Kondisi Keuangan Daerah 
Sebelum Covid 

Kondisi Keuangan Daerah 
Setelah Covid 

 

Analisis Kemampuan 
Keuangan Daerah Kab. Selayar 

Studi Komparatif 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kuantitatif deskriptif. Metode ini dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen peneltian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapakan. Metode ini 

juga dipilih oleh peneliti agar mendapatkan gambaran dari berbagai informasi 

aktual secara terperinci yang digambarkan pada aspek kemampuan 

keuangan daerah yang diukur melalui share PAD, growth PAD dan elasticity 

PAD yang kemudian dikombinasikan ke dalam metode indeks kemampuan 

keuangan daerah. 

Menurut (Sujarweni, 2019) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variable, baik satu variable 

atau lebih sifatnya independent tanpa membuat hubungan maupun 

perbandingan dengan variable lain. Penggunaan metode ini juga bermanfaat 

sebagai sarana untuk menggambarkan secara sistematis fakta maupun 

karakteristik dari daerah tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, 

sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan. Sementara, pendekatan 

penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang 

dipilih merupakan data panel yang berupa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah objek penelitian atau pengumpulan data, 

yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

peneliti memilih Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 

sebagai tempat penelitian. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurung waktu kurang lebih 

2 bulan.  

  
C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantiatif deskriptif yang bertujuan mengetahui data ordinal 

yang diperoleh dari hasil kuesioner atau angket, wawancara, dan melalui 

sumber-sumber yang telah ada seperti kepustakaan, dan literatur. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer adalah data dan informasi langsung yang diperoleh dari 

responden tanpa perantara melalui wawancara atau dengan 

menggunakan kuesioner yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti melalui sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan 
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untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan 

kepustakaan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sebagainya.  

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang akan 

dibutuhkan dalam mencapai tujuan dilakukannya suatu penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dapat 

diteliti dari perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian 

sistematik tanpa adanya proses Tanya jawab dengan individu-individu 

yang diteliti, tujuan dari observasi adalah untuk menggambarkan 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Wawancara 

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang ditetapkan sendiri pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur adalah kegiatan wawancara mengalir 

seperti biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi responden. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan wawancara  

tidak terstruktur. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata tertulis. Dalam melaksanakan 

metode dokumentasi peneliti mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, dan sebagainya. Putri (2021) Sedangkan dokumen 

adalah bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dimanfaatkan 

sebagai dokumen yang berarti barang-barang penguji, menafsirkan 

dan bukti konkret data yang diperoleh di lapangan. 

F. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, Analisis data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah 

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio 

keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang 

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai berikut (Halim, 2001): 

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang 

menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepadamasyarakat, yang diukur dengan rasio 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan 

pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut ini rumus untuk mengukur 

tingkat Kemandirian Keuangan Daerah: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah 

Presentase PAD 

Terhadap Dana 

Perimbangan 

Kemampuan 

Keuangan 

Tingkat 

Kemandirian 

Pola 

Hubungan 

≤ 25  Rendah Sekali Tidak Mampu Instruktif 

25 – 50 Rendah Kurang Mampu Konsultif 

51 – 75 Sedang Cukup Mandiri  Partisipatif 

75 - 100 Tinggi Sudah Mandiri Delegatif 

 Sumber : Hasan Basri, Syaparuddin, Junaidi – 2013 

 

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan 

daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui 

optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa 

subsidi (Dana Perimbangan). Dengan rumus sebagai berikut: 

                     
                      

                                   
 

  

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat 

dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah 

Presentase PAD Terhadap Total 
Penerimaan Non Subsidi 

Ketergantungan Keuangan Daerah 

0,00 – 10,00 Sangat Rendah  

10,01 – 20,00 Rendah 

20,01 – 30,00 Sedang 

30,01 – 40,00 Cukup  

40,01 – 50,00 Tinggi 

> 50,00 Sangat Tinggi 

 Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 
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c) Rasio Desentralisasi Fiskal 

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan 

tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. 

Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut 

rumus untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal: 

                            
                      

                       
 

 
Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan 

daerah dapat dikatagorikan sebagai berikut : 

            Tabel 3.3 

            Kriteria Penilaian Tingkat  Desentralisasi Fiskal 

Presentase PAD Terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 

0,00 – 10,00 Sangat Rendah  

10,01 – 20,00 Rendah 

20,01 – 30,00 Sedang 

30,01 – 40,00 Cukup  

40,01 – 50,00 Tinggi 

> 50,00 Sangat Tinggi 

      Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991  

 

1. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD). 

a. Perhitungan dan analisis Kinerja PAD melalui ukuran indeks 

share, indeks growth dan indeks elastisitas dapat diukur 

sebagai berikut : 

 Share PAD :  
    

             
  × 100% 

 Growth PAD :  
           

      
 × 100% 
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Keterangan  : PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun t 

                            PADt-1   = Pendapatan Asli Daerah Tahun t-1  

 

Tabel 3.4 

   Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran 

KUADRAN KONDISI 

I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalamAPBD 

dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensilokal. 

Kondisi ini ditunjukan dengan besarnya nilai share disertai nilai 

growth yang tinggi. 

II Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalamAPBD 

dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensilokal. 

Kondisi ini ditunjukan dengan besarnya nilai share disertai nilai 

growth yang tinggi. 

III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD 

punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD-nya kecil. Di 

sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan 

PAD rendah. 

IV Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar 

dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD 

rendah dan pertumbuhan PAD rendah. 

 Sumber : Bappenas, 2003 

  

b. Menyususun Indeks untuk setiap komponen Indeks Kemampuan 

Keuangan. Indeks ini diperoleh dengan menggunakan persamaan 

berikut : 

Indeks X  
                                            

                                            
 

c. Dari persamaan di atas, kemudian dihitung indeks kemampuan 

keuangan daerah yang diperoleh dari persamaan : 

 IKK : 
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Keterangan : Xs = Indeks Share PAD terhadap Belanja 

Xg  = Indeks Growth (Pertumbuhan PAD) 

Xe  = Indeks Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap 

  Belanja Daerah 

                   Tabel 3.5  

                 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah 

Indeks Kemampuan Keuangan Klasifikasi 

0,00 – 0,33 Rendah  

0,34 – 0,43 Sedang 

0,44 – 1,00 Tinggi 

          Sumber : Bappenas, 2003 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas 

sebesar 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk 

sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub 

area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi 

kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan 

Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan 

Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan 

Pasilambena.  

Pada masa lalu, Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute 

dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Di Pulau Selayar, para 

pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim 

yang baik untuk berlayar. aktivitas pelayaran ini pula muncul nama 

Selayar. Nama Selayar berasal dari kata cedaya (Bahasa Sanskerta) 

yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang 

singgah di pulau ini. Kata cedaya telah diabadikan namanya dalam Kitab 

Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis 

bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam 

Wuruk yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam 

Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah 
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kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau 

Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini.  

Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana 

Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar 

menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan 

perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran 

mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa 

(abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga 

karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk 

pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu 

bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan 

Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang. 

Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar 

ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya 

adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian 

Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang 

setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD 

Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat 

oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu 

telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti 

menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, 

jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen. 

Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang 

dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Dan kalau memang demikian, 

maka setidak-tidaknya ada sepuluh Reganschappen di Selayar kala itu, 
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antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete, 

Reganschappen Buki, Reganschappen Laiyolo, Reganschappen 

BarangBarang dan Reganschappen Bontobangun. Di bawah 

Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, 

Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November1945 (19 Hari setelah 

Insiden Hotel Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari 

beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh 

seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor 

polisi kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari). 

Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda 

yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Tahun Hari Jadi diambil dari tahun masuknya Agama 

Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk 

Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, 

Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, 

pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, 

sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 29 

November 1605. Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu 

Kabupaten dalam wilayah Provinsi Slawesi Selatan, terbentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822) yang kemudian berubah nama menjadi 

Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008.  
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Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya Kabupaten 

di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terpisah dari daratan 

Pulau Sulawesi. Selayar yang dikenal dengan sebutan “Tanah Doang” 

yang berarti “Tanah Tempat Berdoa” adalah wilayah kepulauan dengan 

jumlah 130 pulau, baik berukuran besar maupun kecil yang terhampar 

mengarah ke utara sampai selatan. Diantara hamparan pulau-pulau 

tersebut, terdapat gugusan karang atol Taka Bonerate yang merupakan 

atol terbesar ke-3 di dunia. 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5 o 

42’- 7 o 35’ Lintang Selatan dan 120o 15’- 122o 30” Bujur Timur. 

Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba disebelah utara, Laut Flores 

sebelah timur. Laut Flores sebelah selatan dan Selat Makassar di 

sebelah barat. 

3. Batas Wilayah 

a. Sebelah Utara   : Kabupaten Bulukumba  

b. Sebelah Selatan   : Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT 

c. Sebelah Timur   : Laut Flores  

d. Sebelah Barat  : Laut Flores dan selat Makassar 

4. Luas Wilayah 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan dan memanjang dari utara ke selatan yang 

terdiri dari gugusan pulau-pulau. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah 10.503,69 Km² yang terdiri 1,357,03 Km² daratan dan 

9.146,66 Km² wilayah pengelolaan laut. 
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5. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 

Perubahan bentuk pemerintahan Selayar menjadi sebuah 

kabupaten yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama bupati, 

sebenarnya bukanlah kondisi final dan puncak perjuangan rakyat 

bersama pemerintah. Sebaliknya, merupakan sebuah babakan baru 

sistem pemerintahan yang senantiasa bergumul dan bergelut mencari 

identitas diri dalam paket pembenahan struktur pemerintahan. Karena itu, 

dapat dipahami bahwa pasca terbentuknya kabupaten maka sederet 

perubahan pun kembali terjadi baik menyangkut struktur maupun sistem 

pemerintahan dan bahkan kondisi perpolitikan di tingkat nasional maupun 

lokal turut memberi warna setiap fase dinamikan dan tahap 

perkembangan Selayar di kemudian hari.  

Pasca terbentuknya daerah tingkat II sesuai dengan 

Undangundang No. 29 Tahun 1959, Selayar secara adaptable berusaha  

menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan sebagaimana yang 

berlaku saat itu. Maksudnya, bahwa berkaitan dengan perubahan sistem 

pemerintahan dari sistem demokrasi liberal ke sistem demokrasi 

terpimpin, menuntut berbagai langkah penyesuaian. Perubahan ini pada 

dasrnya terkait dengan landasan konstitusional yakni Undang-undang 

No. 29 Tahun 1959, sebagaimana diketahui merupakan penegasan dari 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, sedangkan Undang-undang ini 

merupakan penjabaran-implementatif dari Pasal 31 dan 32 UUDS 1950. 

Sejak terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi 

liberal ke demokrasi terpimpin, maka pada saat yang sama UUD 

dianggap tidak berlaku lagi. Hal ini berlaku tentu saja sejak 
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dinyatakannya kembali pemberlakuan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 

5 Juli 1959. Perubahan sistem di tingkat pusat ini, pada gilirannya 

berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah-

daerah. Mengenai perubahan sistem ini ditetapkan melalui Panpres No. 6 

Tahun 1959 yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang 

disempurnakan. Meskipun demikian, hal mengenai penyelenggaraan di 

bidang urusan rumah tangga daerah dan tugas perbantuan dalam 

pemerintahan, tetap dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan lama 

yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1957.  

Sebagaimana halnya di daerah lain, di Kabupaten Selayar sesuai 

dengan Panpres tersebut struktur pemerintahan daerahnya terdiri atas 

kepala daerah dan DPRD (sebelumnya DPRD dan DPD). Maksudnya, 

bahwa pada saat ini DPD dihapus dan digantikan dengan lembaga 

bernama Badan Pemerintah Harian (BPH). Dalam operasionalnya, 

lembaga yang baru dibentuk yakni BPH ini bertindak sebagai pelaksana 

tugas membantu kepala daerah. Dalam operasionalnya, Panpres No. 6 

Tahun 1959 ini didasarkan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 

Kemudian mengenai struktur pemerintahan dan tugas kepala daerah, 

yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Panpres No. 6 Tahun 1959 adalah: 

(1) pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, (2) dalam menjalankan tugasnya kepala daerah dibantu 

oleh BPH. Anggota BPH adalah pembantu-pembantu kepala daerah 

sebagaimana menteri-menteri negara pembantu presiden menurut sistem 

UUD 1945. Kemudian menyangkut kedudukan dan fungsi kepala daerah, 

juga dijelaskan menurut Pasal 14 Panpres No. 6 Tahun 1959, sebagai 
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berikut: Ayat (1) kedudukan kepala daerah, (a) alat pemerintah pusat, (b) 

alat pemerintah daerah; (2) sebagaimana alat pemerintah pusat, kepala 

daerah bertugas: (a) mengurus ketertiban dan keamanan umum daerah, 

(b) menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah 

pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan perintah 

daerah; (3) melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah 

di daerahnya termasuk di sini adalah mempertanggung jawabkan 

keputusan DPRD-nya (Panpres No. 6 Tahun 1959). 

Perubahan lainnya yang terjadi terkait dengan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan di Selayar, yakni pembubaran distrik 

lama. Sekadar digambarkan kembali bahwa sebelumnya terdapat 

sebanyak 17 Distrik di Selayar (wilayah daratan dan kepulauan). Proses 

pembubaran atas distrik-distrik tersebut mengacu pada Radiogram 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 16 Agustus 1961 

No. 1/2/45, bersama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar 

tertanggal 19 November 1961 No. 213/up/1961, sekaligus sebagai 

realisasi dari surat gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 

Bila mengacu pada nama-nama gubernur yang pernah menjabat 

di Provinsi Sulawesi Selatan, maka radiogram gubernur yang dimaksud 

terkait dengan pembubaran distrik adalah gubernur Brigjen Rivai yang 

memerintah sejak tahun 1960 hingga tahun 1966. Demikian pula 

mengenai keputusan bupati yang dimaksud sebagai realisasi surat 

edaran gubernur menyangkut pembubaran distrik, tentu saja adalah pada 

masa jabatan Andi Matja Amirullah (bupati pertama kabupaten Selayar) 

yang memerintah sejak 4 Maret 1960 hingga 10 April 1965.  
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Perubahan sistem pemerintahan di Selayar yang ditandai oleh 

pembubaran distrik, kemudian diiringi oleh pembentukan beberapa 

kecamatan dan membawahi desa. Hal ini terjadi pasca penyerahan 

pemerintahan kepada daerah otonom tingkat II dalam wilayah Sulawesi 

Selatan (Undang-undang No. 18 Tahun 1965). Terbentuknya kabupaten 

daerah tingkat II Selayar dan selanjutnya dibentuk kecamatan-

kecamatan, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I 50 Provinsi Sulawesi Selatan No. 450/XII/1965 tentang 

pedoman pembentukan desa gaya baru dan kecamatan bekas distrik-

distrik. 

6. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 

a. Visi 

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 

RPJMD 2010-2015 sebagai gambaran realitas masa depan yang 

ingin dituju dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah : “Selayar 

Sebagai Kabupaten Kepulauan yang maju, sejahtera dan religius”. 

Visi ini memiliki makna sebagai berikut: 

“Maju” yang dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana infrastruktur 

telah memadai, sumber daya alam telah terkelola secara optimal, 

aksesibilitas dan interkoneksitas antar daerah dan antar wilayah telah 

terbangun sehingga menempatkan selayar sebagai Kabupaten 

Kepulauan yang terdepan,baik dalam konteks regional dan nasional.  

“Sejahtera” dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan 

papan), kualitas SDM masyarakat sudah baik yang ditandai kualitas 
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pendidikan dan kesehatan, berdaya beli tinggi, serta memiliki 

kesempatan yang sama dan nyata untuk mendukung upaya 

kemandirian lokal. 

“Religius” berarti internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap aspek 

kehidupan. Ajaran Agama Islam maupun ajaran Agama lainnya, 

harus mampu dilaksanakan dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Untuk itu seluruh kebijakan pembangunan harus 

berorientasi pada upaya memantapkan kehidupan yang religius, 

terutama kepemimpinan daerah dan aparatur agar senantiasa 

mencerminkan sikap dan perilaku dengan dasar keimanan, 

ketaqwaan dan akhlak mulia ditunjang oleh penerapan nilai kearifan 

lokal.  

b. Misi 

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2010-2015, adalah sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  

2. Meningkatkan Infrastruktur dasar Masyarakat  

3. Memberdaykan Ekonomi Kerakyatan  

4. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya alam Secara 

Berkelanjutan 

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Penegakan Hukum 

6. Mengembangkan Pembinaan Kehidupan Beragama. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah 

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio 

keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal yang merupakan alat 

ukur kinerja keuangan. Berikut ini tabel analisis kinerja keuangan 

daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum dan saat Covid-19. 

 Tabel 4. 1   

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan, dan Rasio 

Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelum dan saat Covid 

Sumber : data diolah 2021-2022 

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada 

Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017-2018 

(sebelum covid) dengan nilai rata-rata sebesar 14,59% menunjukkan 

persentase tingkat kemandirian daerah berstatus rendah sekali. 

Dimana, nilai rata-rata sebesar 14,59% diperoleh dari nilai rasio tingkat 

kemadirian 2017 & 2018 di bagi dua. Adapun cara untuk mendapatkan 

nilai tingkat rasio kemandirian per tahun di peroleh dengan rumus 

pendapatan asli daerah di bagi dengan dana perimbangan x 100% 

Kondisi 
Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah 

Rasio 
Ketergantungan 

Rasio Desentralisasi 
Fiskal 

Sebelum 
Covid 

 

2017 11,11% 8,16% 8,60% 

2018 6,97% 6,27% 6,12% 

Rata-Rata 14,59% 11,29% 14,72% 

Setelah 
Covid 

 

2019 9,46% 6,70% 7,31% 

2020 8,53% 6,18% 6,73% 

Rata-Rata 13,72% 9,79% 10,67% 
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(misal 2017 sebesar Rp. 77.300.066.267 / 695.622.008.088 x 100% = 

11,11%). Sedangkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada 

pada tahun anggaran 2019-2020 (setelah covid) dengan nilai rata-rata 

sebesar 13,72% menunjukkan persentase tingkat kemandirian daerah 

lebih rendah dari tahun anggaran sebelum adanya pandemi covid-19. 

Apabila dikaitkan dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah 

berada pada pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat 

lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak 

mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) ini berarti 

bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembagunan di 

kepulauan selayar belum mampu untuk berotonomi.  

Berdasarkan rasio ketergantungan pada tahun anggaran 2017-

2018 (sebelum covid) dengan nilai rata-rata sebesar 11,29% dapat 

dikategorikan bahwa tingkat ketergantungan masih rendah. Dan 

setelah adanya covid yaitu pada tahun anggaran 2019-2020 rasio 

tingkat ketergantungan masih sangat rendah dengan nilai rata-rata 

sebesar 9,79%. Dan untuk mendapatkan nilai tingkat rasio 

ketergantungan per tahun di peroleh dengan rumus pendapatan asli 

daerah di bagi dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi x 100% 

(misal 2018 sebesar Rp. 63.941.473.428 / 1.019.410.802.078 x 100% 

= 6,27%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dan terlebih lagi 

setelah adanya covid-19 untuk dapat meningkatkan pertumbuhan 

sektor- sektor ekonomi produktif dan adanya dukungan kualitas 

sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda 

pembangunan. Dalam hal ini kinerja PAD maupun sumber pendapatan 
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daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan 

daerah,sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya 

subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan. 

Berdasarkan pada tabel 7 diatas, terlihat jelas bahwa rasio 

desentralisasi fiskal sebelum dan terlebih lagi setelah pandemi dalam 

membiayai rumah tangga mereka masih amat kurang, karena secara 

rata-rata sebelum covid sebesar 14,72% dan setelah covid sebesar 

10,67%. Dan untuk mendapatkan nilai tingkat rasio desentralisasi fiskal 

per tahun di peroleh dengan rumus pendapatan asli daerah di bagi 

dengan total penerimaan daerah x 100% (misal 2019 sebesar Rp. 

73.170.334.484 / 1.000.450.038.854 x 100% = 6,27%) Hal ini tentu 

tidak lepas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

masih amat kecil jika dibandingkan dengan dana transfer yang 

diberikan oleh pemerintah pusat.   

2. Indeks kemampuan Keuangan Daerah 

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah; Pertama diawali 

dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran share 

dan growth kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan 

kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran. Kedua, 

dengan menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan 

kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan 

Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan 

rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (growth), Indeks Elastisitas 

dan Indeks Share.  
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Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan 

nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. 

Berdasarkan informasi growth, dan share dapat ditampilkan peta 

kinerja PAD sebagai gambaran umum kemampuan keuangan daerah. 

Peta kinerja PAD ditampilkan melalui metode Kuadran dan Indeks. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pembagian 

kota/kabupaten berdasarkan masing- masing kuadran. 

Tabel 4.2 

Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan 

Metode Kuadran periode 2017-2020 

GROWTH (%) 
  
 
 
 
 
SHARE (%) SHARE (%) 
 
 

 
 
 

 
GROWTH (%) 

                            Sumber : data diolah, 2021-2022 

 

Dari profil kemampuan keuangan dengan metode kuadran 

diketahui bahwa selama periode 2017-2018 (sebelum covid) 

kemampuan keuangan kabupatan selayar berada pada kolom kuadran 

I karena kondisnya paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam 

APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal, 

dilihat dari hasil perhitungan IKK. Kondisi ini ditunjukan dengan 

besarnya nilai share disertai nilai growth yang tinggi. Hal tersebut 

KUADRAN II KUADRAN I 

 
Tahun 2019-2020 
Setelah Covid 19 

 

 
Tahun 2017-2018 
Sebelum Covid 19 

 

KUADRAN IV KUADRAN III 
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ditunjukan dengan besarnya nilai share disertai nilai growth yang 

tinggi. 

Sedangkan yang berada pada kuadran II tingkat kemampuan 

keuangan kabupatan selayar pada tahun 2019-2020 (Setelah Covid). 

Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan 

mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki 

peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih 

rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi.  

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih 

besar untuk menggali berbagai potensi lokal yang dimiliki. Namun 

demikian, tidak seluruh kabupaten dan kota siap untuk memasuki era 

ini. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berikut ini memberikan 

gambaran awal tingkat kesiapan daerah dalam rangka memasuki era 

otonomi ini dan bagaimana perkembangan kinerja keuangan daerah 

setelah memasuki era otonomi. 

 

  Tabel 4.3 

    Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan      

Metode Indeks Kemampuan Keuangan periode 2017-2020 

Kondisi 
Tahun 

Anggaran 

Indeks 
IKK 

Status 
Kemampuan 

Daerah Share Growth Elastisitas 

Sebelum 
Covid 

2017-2018 0.08 0,17 0,11 0,12 Rendah 

Setelah 
Covid 

2019-2020 0,07 0,09 0,03 0,06 Rendah 

Sumber : data diolah, 2021-2022  
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Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa status kemampuan 

keuangan sebelum dan setelah covid berada pada tingkat rendah 

(dikategorikan rendah apabila indeks kemampuan keuangan berada 

pada 0,00 – 0,33), Dimana, nilai 0.08 merupakan rata-rata share 2017 

& 2018 (sebelum covid) diperoleh dengan rumus pendapatan asli 

daerah tahun berjalan dibagi dengan total belanja (misal tahun 2017) 

sebesar Rp. 77.300.088.267: Rp.743.583.318.347 x 100% = 10,39% 

lalu Tahun 2018 dengan rumus yang sama diperoleh nilai sebesar 

7,16%, Sehingga di peroleh rata-rata share sebesar 0.08. Untuk indeks 

growth diperoleh dengan rumus PAD tahun berjalan - PAD tahun 

sebelumnya dibagi dengan PAD tahun sebelumny, misal setelah covid 

Jumlah PAD 2019 sebesar Rp. 73.170.334.484 dan PAD 2020 

sebesar 66.371.401.903. (Rp. 66.371.401.903 – 73.170.334.484 : 

73.170.334.484 x100% = 0,09. Kemudian untuk indeks elastisitas 

diperoleh dengan rumus pertumbuhan PAD di bagi dengan 

pertumbuhan PRDB (misal sebelum covid sebesar Rp. 6.798.932.581 : 

1.999.761.000 x100% = 0,03. Namun jika dilihat dari nilai IKK itu 

sendiri tentu terdapat perbedaan antara sebelum covid sebesar 0,12 

dan setelah covid sebesar 0,06. Dimana, nilai IKK diperoleh dengan 

persamaan indeks share + indeks growth + indeks elastisitas : 3. ( 

misal tahun 2017 – 2018 sebesar 0,08 + 0,17 +0 ,11 : 3 = 0,12. Hal ini 

dapat membuktikan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten 

kepulauan selayar menurun disebabkan karena salah satu faktor yaitu 

pandemi covid 19. 
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Realitas ini memberikan indikasi adanya kemungkinan tingkat 

kesiapan daerah yang berbeda dalam memasuki era otonomi, 

khususnya dalam tingkat kemampuan dan pengalaman mengelola 

keuangan, kekayaan serta sumber- sumber potensial lain yang dimiliki. 

Adanya kecenderungan ketergantungan pemerintah daerah 

(kabupaten dan kota) yang sangat tinggi terhadap penerimaan dari 

pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan, baik dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil. Penurunan 

peran PAD ini tentu saja bukan sepenuhnya menjadi kesalahan daerah 

mengingat sangat terbatasnya potensi-potensi PAD yang dapat digali 

daerah. Sumber-sumber penerimaan potensial justru dikelola langsung 

oleh pemerintah pusat, sementara disisi lain upaya peningkatan PAD 

melalui pajak ataupun retribusi daerah bisa jadi tidak efektif 

dikarenakan sangat membebani masyarakat dan kurangnya kesadaran 

masyarakat. 

Walaupun belum optimal, ada dinamika dan upaya daerah 

untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan mendorong potensi 

ekonomi local melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan 

potensi yang dimilikinya. Beberapa upaya tersebut justru menimbulkan 

ekses berupa kebijakan demi peningkatan PAD yang bersifat kontra 

produktif terhadap peningkatan investasi. Banyak pengalaman positif 

daerah yang dapat dijadikan pelajaran bagi daerah lain untuk 

meningkatlan PAD ataupun investasi. 

Sehubungan dengan peningkatan PAD, pelajaran yang dapat 

diambil sebagai berikut :  
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Dilihat dari segi pengelolaan keuangan daerah, Secara umum 

ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak computer sebagai 

pendukung sistem akuntansi dinilai cukup memadai. Namun dalam 

rangka mengantisipasi pemberlakuan Sistem Anggaran Berbasis 

Kinerja pada penyusunan APBD dan ketentuan pengelolaan keuangan 

lainnya, maka perangkat lunak yang dimiliki sekarang perlu ada 

penyesuaian. Setiap daerah telah menjalankan secara maksimum apa 

yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hambatan 

koordinasi antar lembaga masih dirasakan, baik dalam konteks vertikal 

ataupun horizontal. Hal ini terjadi akibat belum adanya kejelasan 

peraturan dan ego masing-masing pihak. 

3. Uji Komparatif ( Paired Samples Test ) 

Dasar pengambilan keputusan pada uji komparatif (Paired 

Samples Test)   yaitu nilai sig > 0,05. Artinya, jika nilai signifikansi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan SPSS > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan keuangan daerah 

sebelum dan setelah covid. Namun, jika nilai sig < 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan rata-rata kemampuan keuangan daerah sebelum 

dan setelah covid. 

                     Tabel 4.4 

                       Hasil Uji Komparatif 

Uji Mean Std. 
Deviation 

t sig Keterangan 

Sebelum-Setelah 

Sebelum Covid-19 2.14000 1.68383 2.201 0.159 Tidak 

Signifikan 

Setelah Covid-19 2.14000 1.68383 2.201 0.159 Tidak 

Signifikan 

 
            Sumber : Hasil Olah Data Uji Komparatif 2022 
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Berdasarkan hasil pengujian komparatif di atas, sebelum dan 

setelah covid-19 masing-masing diperoleh nilai sebesar 0,159 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-

rata kemampuan keuangan daerah sebelum dan setelah covid 19, 

dimana data yang diperoleh tidak signifikan berdasarkan 

pengambilan keputusan. 

  

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum dan saat pandemi Covid-19. Di 

dalam penelitian ini terdapat dua metode yang digunakan yaitu analisis 

kinerja keuangan daerah dan indeks kemampuan keuangan.  

Metode analisis kinerja keuangan daerah terdapat rasio 

kemandirian keuangan, rasio ketergantungan dan rasio desentralisasi 

fiskal. Pada tahun anggaran 2017-2018 (sebelum covid) rasio 

kemandirian memiliki nilai rata-rata sebesar 14,59% menunjukkan 

persentase tingkat kemandirian daerah berstatus rendah sekali. 

Sedangkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada pada tahun 

anggaran 2019-2020 (setelah covid) dengan nilai rata-rata sebesar 

13,72% menunjukkan persentase tingkat kemandirian daerah lebih 

rendah dari tahun anggaran sebelum adanya pandemi covid-19. Apabila 

dikaitkan dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah berada 

pada pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih 

dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 
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Pada tingkat rasio ketergantungan pada tahun anggaran 2017-

2018 (sebelum covid) dengan nilai rata-rata sebesar 11,29% dapat 

dikategorikan bahwa tingkat ketergantungan masih rendah. Dan setelah 

adanya covid yaitu pada tahun anggaran 2019-2020 rasio tingkat 

ketergantungan masih sangat rendah dengan nilai rata-rata sebesar 

9,79%.  Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal sebelum dan terlebih lagi 

setelah pandemi dalam membiayai rumah tangga mereka masih amat 

kurang, karena secara rata-rata sebelum covid sebesar 14,72% dan 

setelah covid sebesar 10,67%.  

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, perhitungan dan analisis 

kinerja PAD melalui ukuran share dan growth kemudian 

mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah 

berdasarkan Metode Kuadran. Kedua, dengan menghitung Indeks 

Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan 

metode Indeks Kemampuan Keuangan. 

Kemampuan keuangan daerah sebelum dan setelah covid berada 

pada tingkat rendah (dikategorikan rendah apabila indeks kemampuan 

keuangan berada pada 0,00-0,33), Namun jika dilihat dari nilai IKK itu 

sendiri tentu terdapat perbedaan antara sebelum covid sebesar 0,12 dan 

setelah covid sebesar 0,06. Hal ini dapat membuktikan bahwa 

kemampuan keuangan daerah kabupaten kepulauan selayar menurun 

disebabkan karena salah satu faktor yaitu pandemi covid 19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar dapat diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pertumbuhan 

PAD sebelum dan setelah covid 19, Dimana pada tahun 2017-2018 

sebesar 0,50. Dan diikuti dengan peningkatan peran (share) PAD terhadap 

belanja sebesar 0,85. Sedangkan pertumbuhan PAD setelah covid yaitu 

pada tahun 2019-2020 sebesar tetap 0,50. Namun, berbeda pada jumlah 

share yang mengalami penurunan sebesar 0,75. Hal ini menjadikan jumlah 

kemampuan keuangan daerah sebelum dan setelah covid mengalami 

penurunan yang bermula sebesar 0,71 menjadi 0,58. Sehingga dapat 

dipastikan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten kepulauan 

selayar menurun disebabkan karena salah satu faktor yaitu pandemi covid 

19 yang dapat membuat kinerja pegawai kurang efektif karna adanya work 

from home, pembatasan skala berskala besar, dan lain lain. Sehingga 

terdapat  masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.  

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah di 

rumuskan di atas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Objek Penelitian 

a. Diharapkan kepada seluruh aparat pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar agar meningkatkan kinerja aparat daerah setempat 
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b. Di harapkan kepada seluruh aparat pemerintah kabupaten kepulauan 

selayar agar meningkatkan kinerja aparat daerah setempat 

c. Di harapkan kepada seluruh aparat pemerintah kabupaten kepulauan 

selayar agar selalu mengikuti pelatihan terkait maslah keuangan demi 

menambah dan menng-upgrade ilmu. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya menambah tahun anggaran yang dijadikan sebagai 

pembanding antara sebelum dan setelah covid agar hasil yang di 

dapat lebih maksimal 

b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian ini tidak 

hanya lingkup kepulauan selayar, tetapi diharapkan pada lingkup 

provinsi agar wawasan dan objek penelitian lebih luas dan bisa 

dibandingkan antar kabupaten. 
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LAMPIRAN 1 

DATA LAPORAN KEUANGAN 
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LAMPIRAN 2  

       HASIL OLAH DATA 

       UJI KOMPARATIF 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Sebelum 
- 
Setelah 

2.14000 1.68383 0.97216 -
2.04288 

6.32288 2.201 2 0.159 
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