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ABSTRAK 

 

RASNA SALEH, 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2018-2020. Skripsi Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Naidah dan Pembimbing II Abd 

Salam.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2018-2020. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, data yang diolah adalah 

laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan rumus analisis rasio kemandirian keuangan dan rasio 

efektivitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang belum efektif atau belum maksimal 

dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan dikategorikan rendah sekali, 

karena rata-rata rasio kemandiriannya dari tahun 2018-2020 sebesar 11,27%. 

Sedangkan rata-rata dari rasio efektivitas tahun 2018-2020 sebesar 56,99% 

dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%.  

 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas. 
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ABSTRACT 

 

          RASNA SALEH, 2022. Financial Performance Analysis of the Enrekang 

Regency Government in 2018-2020. Thesis of Accounting Study Program, 

Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 

Makassar. Supervised by Supervisor I Hj. Naidah and Advisor II Abd Salam. 

 

 This study aims to determine the Evaluation of the Financial 
Performance Analysis of the Enrekang Regency Government in the Year 2018-
2020. The type of research used is descriptive quantitative, the data that is 
processed is the financial report of Regional Original Income in the Regional 
Revenue and Expenditure Budget. The data analysis technique used in this 
research is to use the ratio analysis formula for financial independence and 
effectiveness ratios. 
 
 The results of the study indicate that the financial performance of the 
Regional Financial Management Agency of Enrekang Regency has not been 
effective or has not been maximized in managing the finances of Regional 
Original Income. This can be seen from the results of the calculation of the 
financial independence ratio which is categorized as very low, because the 
average independence ratio from 2018-2020 is 11.27%. While the average of the 
2018-2020 effectiveness ratio of 56.99% is categorized as ineffective because it 
is brought to 100%. 

 

Keywords: Financial Performance, Financial Independence Ratio, Effectiveness 

Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah adanya pembangunan 

yang merata di seluruh wilayah Indonesia dimulai dari pemerintah pusat sampai 

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu dengan 

diberlakukannya Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 maka daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan kegiatan pemerintah secara mandiri dan tidak lagi sepenuhnya 

bergantung pada pemerintah pusat ditandai dengan adanya otonomi pada sektor 

pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan istilah otonomi fiskal atau 

desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

negara pada pasal 6 menjelaskan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan 

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian 

kekuasaan pemerintahan, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada 

gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintah daerah untuk mengelola 

keuangan daerah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diamanatkan 

kepada seluruh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dengan 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan transparansi 

dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran.  

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia 

awalnya dianggap membawa dampak yang baik khususnya penerapan 

desentralisasi dari sisi penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja 

daerah sesuai dengan keputusan dan kebijakan masing-masing daerah sehingga 

fungsi dari pemerintah pusat hanya melaksanakan monitoring pelaksanaan 
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kegiatan di daerah. Namun seiring perkembangannya waktu justru pelaksanaan 

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari 

apa yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang awalnya 

diharapkan mampu mandiri justru dalam pelaksanaannya semakin bergantung 

kepada Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi 

di daerah maka pemerintah pusat melakukan berbagai cara dan menerapkan 

berbagai kebijakan dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas 

pemerintah daerah dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi 

daerah. Sehingga salah satu strategi yang dilakukan adalah merevisi undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 

memperkuat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperkuat lagi dengan adanya 

aspek penyempurnaan mengenai mekanisme pembiayaan serta memberikan 

perhatian yang lebih khusus mengenai pengalokasian dana.  

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi tolak ukur pemerintah 

daerah dalam mengukur kemampuannya untuk membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan itu dilihat dari ketergantungan 

kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besar pendapatan asli daerah 

dalam membiayai kegiatan-kegiatannya dalam periode waktu tertentu. 

Perwujudan transparansi dan Akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui 

penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah untuk menyajikan informasi 

yang berguna dalam mengambil keputusan pertanggungjawaban pemerintah 

daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya dalam 

menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk 
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dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.  

 Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara 

melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu 

daerah melalui analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan 

dan dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi laporan keuangan dari 

satu periode dengan periode sebelumnya. Rasio yang biasa digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian 

keuangan dan rasio efektifitas.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ifrita Indah Sari dan Imawati  

Yousida (2019) tentang “Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu” menyimpulkan 

bahwa Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015-2017 

menunjukkan masih kurang dengan presentase kemandirian hanya sebesar 

10,70%, sedangkan Rasio Efektivitas Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015-2017 

menunjukkan Pemerintah Daerah belum efektif dalam merealisasikan PAD 

dengan presentase 90,93% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah 

belum cukup mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  

Heri Faisal Harahap (2020) tentang “Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah” menyimpulkan bahwa kinerja 

keuangan dari pengukuran derajat desentralisasi dari tahun 2016-2018 rata-rata 

sebesar 6,55% dikategorikan rendah, Rasio ketergantungan keuangan daerah 

kabupaten Tapanuli Tengah rata-rata sebesar 94,03% dikategorikan sangat 

tinggi sedangkan Rasio Efektivitas pada tahun 2016-2018 dikategorikan cukup 

efektif karena realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan. Pada tahun 



4 

 
 

2016 rasio efektivitasnya 112,11%, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 

87,62% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2018 sebesar 76,66%. Rata-rata 

rasio efektivitas sebesar 92,13% dinyatakan cukup efektif. Penurunan Rasio 

Efektivitas setiap tahunnya terjadi karena tidak tercapainya penerimaan PAD 

yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak daerah 

dalam memenuhi kewajibannya. 

Tabel 1.1 
Laporan PAD Kabupaten Enrekang 

Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Rasio Kemandirian 

2017 136.152.091.582 1.057.719.428.195 12,87% 

2018 129.615.126.876 1.088.923.277.552 11,90% 

 Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 

pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang mencapai 136.152.091.582 

dengan total penerimaan 1.057.719.428.195 dengan rasio kemandirian 12,87% 

yang dimana pada tahun ini mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2018 

pendapatan asli daerah menunjukkan 129.615.126.876 dengan total penerimaan 

sebesar 1.088.923.277.552 dengan rasio kemandirian 11,90% mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya dengan selisih pendapatan asli daerah 

6.536.964.706, total penerimaan 31.203.849.357 dan rasio kemandirian 1,3%. 

Berdasarkan data laporan PAD di atas, Kabupaten Enrekang adalah 

salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 

potensi sumber daya yang besar, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, 

dan perikanan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, efesiensi dan 

efektivitas dalam pengelolaan APBD selama ini belum sesuai yang diharapkan. 
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Misalnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang hasil perhitungannya masih 

mengalami naik turun yang berarti tingkat kemandirian keuangan Kabupaten 

Enrekang belum stabil. Pada tahun 2018, tingkat rasio kemandirian keuangan 

Kabupaten Enrekang adalah 11,90% mengalami penurunan sebesar 1,3% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 12,87%. 

Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah yang juga 

menyebabkan total pendapatan daerah berkurang atau pendapatannya rendah 

karena tidak sesuai target atau dibawah 100%.  

Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang 

tidak efektif dan efisien maka Penulis perlu menganalisis kinerja keuangan 

pemerintah selama ini, sehingga menjadikannya sebagai informasi pengelolaan 

keuangan yang penting untuk menilai apakah pemerintah daerah dapat 

mengelola keuangan mereka dengan baik dan berdampak positif bagi 

masyarakatnya. Selain itu, Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja 

keuangan adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah 

mengalami kenaikan atau penurunan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis berkeinginan dan tertarik 

untuk mengambil judul penelitian yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2018-2020” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018-2020?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk 

Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 

2018-2020”  

 
D.  Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

 Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah 

ilmu dan pengetahuan serta menambah wawasan juga 

pengalaman dalam penerapan kinerja keuangan pada pemerintah 

daerah. 

b. Bagi Instansi 

 Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan bagi intsansi pemerintah daerah 

dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 

perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Kinerja  

1) Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan suatu pencapaian terkait apa yang 

direncanakan baik secara pribadi ataupun oleh organisasi. Sedangkan 

kinerja keuangan pemerintah merupakan tingkatan dari pencapaian suatu 

hasil kerja dibidang keuangan daerah terdiri dari penerimaan dan belanja 

daerah ditetapkan melalui suatu ketentuan atau kebijakan perundang-

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja 

tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan 

pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Boedi, 

2012). 

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan 

suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan 

asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung 

berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan 

pembangunan daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam 

APBD, yang meliputi anggaran dan realisasi. Apabila pencapaian sesuai 

dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana 

dengan baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai 

denga napa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, 
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maka kinerjanya dapat dikatakan buruk. Secara umum kinerja keuangan 

merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan 

pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang 

dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Mahsun 

et al.,2011). 

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan sebagai bentuk laporan 

operasi dari kegiatan pemerintahan untuk menilai kinerja keuangan 

organisasi dengan menerapkan prinsip efesiensi dan efektivitas dalam 

rencana anggaran selain itu juga sebagai penilaian kinerja untuk menilai 

keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan kinerja yang telah dicapai 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.  

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

  Menurut Muliyadi (2015:63) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah: 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan (abilty) terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dari kemampuan reality. Artinya pimpinan dan karyawan yang 

memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan Pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka akan lebih mudah mengerjakan kerja maksimal. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi 

kerja dilingkungan organisasinya. Mereka bersikap positif terhadap 

situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi, sebaliknya jika 

mereka bersikap negative terhadap situasi kerjanya akan menunjukan 
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motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup 

antara lain: hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijaksanaan 

pimpinan, pla pemikiran kerja.  

3) Manfaat Pengukuran Kinerja 

   Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi 

secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini 

mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

b. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan 

kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan. 

c. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang 

akan datang. 

d. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan 

kegiatan organisasi pada umumnya dan bagian organisasi pada 

khususnya. 

e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar 

dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas perusahaan pada 

suatu periode tertentu.  

4)  Laporan Keuangan Daerah  

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau 

dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, 

yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran 

sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan 

informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma 

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan 
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secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dari hasil (outcome) 

dari setiap program (Darise,2008: 3).  

Untuk memenuhi hal tersebut perlu disusun suatu sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem 

perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi 

pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah tersebut sekaligus menggantikan ketentuan yang 

termuat dalam instruksi presiden nomor 7 tahun 1998 tentang 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan 

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang 

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.  

Upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 

dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan 

negara untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.  

5) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

 Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial 

masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 
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daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan 

tugasnya dengan baik atau tidak. Pelaporan keuangan pemerintah pada 

umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber 

yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian laporan keuangan 

yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber 

pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi 

pemerintah saat itu.  

 Salah satu alat ukur untuk menganalisis kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan 

melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakannya.  

2. Pengertian Laporan Keuangan 

          Menurut PP nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode 

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai 

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 

operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 

dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

 Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus 

diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas 

informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep 

pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik masyarakat 
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organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti 

pertanggungjawaban dan pengelolaan (Mardiasmo, 2004). 

 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, 

transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai 

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas 

pelaporan. 

1) Tujuan Laporan Keuangan 

Pelaporan keuangan memiliki karakteristik yang harus bersifat 

transparan, lengkap, dan konsistensi yang memiliki tujuan antara lain: 

a. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, 

arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

b. Menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 

daya tersebut. 

c. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 

satu periode pelaporan. 

Halim (2002:159) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan 

pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan terhadap: 

a) Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber 
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daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit 

organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. 

b) Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna 

untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta 

memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, 

dan ekuitas dana. 

c) Transfaransi, yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka 

bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintah yang baik. 

2) Peran laporan keuangan 

 Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah 

menurut standar akuntansi pemerintahan dalam Mahsun, dkk (2007) 

adalah sebagai berikut: 

a) Laporan realisasi anggaran, yang berisi tentang informasi 

mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari 

suatu entitas. 

b) Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang 

memberikan informasi tentang posisi asset, kewajiban dan 

ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. 

c) Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan 

keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non 

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah 
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selama periode tertentu. 

d) Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus kas. 

e) Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi 

pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. 

f)   Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang 

menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

1) Pengertian APBD 

APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang 

menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan 

proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan 

dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran (Halim dan 

Kusufi: 2014). 

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

yaitu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu 

tertentu Ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan 

eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan 

rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar 

penetapan anggaran, dan menunjukkan semua penghasilan untuk 

menutup pengeluaran. APBD adalah suatu anggaran daerah yang 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 
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b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal 

untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya 

yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan 

dilaksanakan. 

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

d. Periode anggaran, biasanya satu tahun. 

2) Prinsip Dan Kebijakan Penyusunan APBD 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan 

kebijakan penyusunan APBD antara lain:  

a. Prinsip penyusunan APBD sebagai berikut: 

a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya. 

b) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

c) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. 

d) Partisipatif dengan melibatkan masyarakat. 

e) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. 

f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang 

lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.  

b. Kebijakan Penyusunan APBD 

   Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan 

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai 
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berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

 Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki 

kepastian serta dasar hukum penerimaanya. Sumber 

penerimaan Pendapatan Daerah diperoleh dari: 

a. Daerah yang bersumber dari PAD yaitu penganggaran 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penganggaran hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan penganggaran lain-

lain PAD yang sah. 

b. Dana Perimbangan meliputi penganggaran pendapatan 

daerah yang bersumber dari dana antara lain yaitu: 

a) Dana Bagi Hasil 

b) Dana Alokasi Umum 

c) Dana Alokasi Khusus 

c. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah  

        Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber 

dari lain-lain yang sah memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Penganggaran dana bantuan operasional sekolah. 

2) Penganggaran tunjangan profesi guru. 

3) Penganggaran dana otonomi khusus. 

4) Penganggaran dana insentif daerah. 

5) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang 

bersumber dari APBN dalam rangka membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. 

6) Penganggaran dana transfer lainnya. 

7) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang 

bersumber dari bagi hasil pajak daerah yang diterima 

dari pemerintah provinsi. 

8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat 

khusus yang diterima dari pemerintah provinsi.  

9) Penganggaran pendapatan hibah dan sumbangan yang 

bersumber dari pemerintah daerah atau pihak ketiga. 

d. Belanja Daerah 

       Sumber pendapatan belanja daerah dikelompokkan 

menjadi dua bagian antara lain: 

1. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa, dan belanja modal.  

2. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, 

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan 

bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak, belanja 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

e. Pembiayaan  

     Pendapatan terdiri dari 2 sumber pembiayaan antara 

lain: 

1. Penerimaan Daerah 

2. Pengeluaran Daerah 
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4. Analisis Rasio Keuangan 

1) Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

  Analisis rasio keuangan menurut Moeljadi (2006:48) adalah      

membandingkan berbagai perkiraan laporan keuangan dalam kategori 

yang berbeda yakni antara perkiraan yang satu dan perkiraan lainnya, 

baik antara perkiraan dalam laporan rugi laba sendiri maupun antara 

neraca. Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan dan 

perbandingan antara jumlah satu akun dengan jumlah akun lain dalam 

laporan keuangan. Dengan menggunakan metode analisis rasio ini akan 

menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu perusahaan.  

  Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan laporan 

keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara 

efektif selama satu tahun periode anggaran. 

2) Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

   Berikut ini jenis-jenis rasio keuangan antara lain: 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Menurut Widodo (Halim, 2004:284) Rasio kemandirian keuangan 

daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah 

ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan 

dengan penerimaan daerah.  

  Rumus dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: 
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                Pendapatan Asli Daerah 
           Rasio Kemandirian =                                                         X 100% 

          Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain 
 

b. Rasio Efektivitas 

 Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rasio Efektifitas dihitung 

dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target 

penerimaan yang dianggarkan sebelumnya. Rumus Rasio Efektivitas 

sebagai berikut:  

                                                   Total Realisasi Penerimaan PAD 
                    Rasio Efektivitas =                                                     X 100% 
                                                    Total Anggaran Penerimaan PAD 
 

c. Rasio Efisiensi  

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus Rasio 

Efisiensi sebagai berikut: 

                                                          Realisasi Belanja Daerah 
                           Rasio Efisiensi =                                                  X 100% 
                                                       Realisasi Pendapatan Daerah 

 

d. Rasio keserasian  

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 

pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana 

yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja 

pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 
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prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih kecil. Ada dua 

perhitungan dalam Rasio Keserasian yaitu Rasio Belanja Operasi dan 

Rasio Belanja Modal. Rumus dari Rasio Keserasian adalah sebagai 

berikut: 

                                         Total Belanja Operasi 
Rasio Belanja Operasi =                                       X 100% 
                                          Total Belanja Daerah 

                                

                                                                Total Belanja Modal 
                       Rasio Belanja Modal =                                          X 100% 
                                                                Total Belanja Daerah 
 

B. Penelitian Terdahulu 

 Dibawah ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 

sebelumnya membahas atau berkaitan dengan “Evaluasi Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”. 

Tabel 2. 1 
  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Novira 
Sartika 
(2019)   

Analisis Rasio 
Keuangan 
Daerah Untuk 
Menilai Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 
Kepulauan 
Meranti Tahun 
2012-2016 

Deskriptif  

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil analisis rasio 
keuangan di atas maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan 
bahwa kinerja keuangan 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Meranti sudah cukup efisien 
dalam mengelola keuangannya 
dikarenakan sudah dapat 
menekan jumlah belanja 
daerahnya yang tidak melebihi 
pendapatan daerahnya. Hal ini 
dilihat dari rata-rata rasio efisiensi 
keuangan daerah sebesar 
72,84%. Selain itu, Pemerintah 
Daerah sudah efektif dalam 
mengelola PAD. Hal ini terbukti 
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dari rata-rata rasio efektifitas PAD 
sebesar 103,65%. Hal ini 
menunjukkan bahwa penerimaan 
PAD sudah dikatakan cukup baik 
dan sesuai dengan yang 
ditargetkan. 

2 Chelsea 
Pangalila, 
Inggriani 
Elim, Dan 
Stanley 
Kho 
Walanouw 
(2017) 

Evaluasi 
Penyusunan 
Anggaran Dan 
Kinerja 
Keuangan Di 
Kecamatan 
Sonder 
Kabupaten 
Minahasa 
Tahun 2017 

Kualitatif Proses Penyusunan Anggaran di 
kecamatan Sonder di mulai dari 
penyusunan Rencana kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), 
KUA/PPAS sampai dengan 
Rencan Kerja Anggaran Satuan 
kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) Kemudian disajikan 
kedalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD). 
Penyusunan Anggaran 
menggunakan pendekatan 
perencanaan, program dan 
anggaran terpadu. PPBS 
mensyaratkan organisasi 
menyusun rencana jangka 
panjang untuk mewujudkan tujuan 
organisasi melalui program-
program.  
 Kinerja Keuangan dari Aparatur 
Pemerintah di Kecamatan Sonder 
dalam proses penyusunan 
anggaran cukup baik Namun 
masih ada kegiatan seperti dalam 
penyusunan RKA-SKPD yang 
belum dapat dipenuhi semuanya 
karena keterlambatan 
penyampaian Laporan Rencana 
Kegiatan Pemerintah (RKP) yang 
dari Desa-desa terlambat 
dimasukan ke Kecamatan dan 
terlambatnya penyampaian dari 
Kabupaten ke Kecamatan 
sedangkan batas waktu yang 
diberikan hanya singkat. 

3 Jeni Ninsi 
Sari, Muh. 
Yunus 
Kasim, 
Dan Cici 
Rianty k. 
Bidin 
(2019) 

Analisis Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten Sigi 
Periode 2012-
2016 

Penelitian 

Deskriptif 

1. Rasio Derajat Desentralisasi 

Fiskal dapat dikategorikan Sangat 
Kurang, karena masih berada 
dalam skala interval 00,00%-
10,00%.  
2. Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah tergolong masih sangat 
rendah dan pola hubungannya 
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termasuk pola hubungan Instruktif, 
karena masih tergolong dalam 
interval 0%-25%.  
3. Rasio Efisiensi Keuangan 
Daerah berfluktuasi dan terjadi 
tiga kali penaikan. Dapat kita lihat 
bahwa nilai yang tertinggi pada 
tahun 2012 sebesar 34,87% Hal 
ini tergolong tidak efisien karena 
interval efisiensinya diatas 40%.  
4. Rasio Efektivitas PAD diketahui 
bahwa efektivitas keuangan 
Pemerintah daerah memiliki nilai 
tertinggi ditahun 2012 karena nilai 
yang diperoleh sudah lebih dari 
100%. Sedangkan nilai terendah 
pada tahun 2016 karena 
efektivitasnya masih di bawah 
100%.  
5. Rasio Keserasian Pemerintah 
daerah sebagian besar dananya 
masih diprioritaskan untuk 
kebutuhan belanja operasi dengan 
rata-rata belanja diatas 70% 
sehingga belanja modal relative 
kecil dengan rata-rata belanja 
dibawah 60%. 

4 Sandy 
Candra 
Saputra, I 
Wayan 
Suwendra
, Dan 
Fridayana 
Yudiaatm
aja (2018) 

Analisis Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah Dalam 
Pengelolaan 
Anggaran 
Pendapatan 
Dan Belanja 
Daerah Di 
Kabupaten 
Jembrana 
Tahun 2010-
2014 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai Kinerja 
keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Jembrana dalam 
mengelola pendapatan daerah 
pada tahun 2010 sampai dengan 
2014 dapat diambil beberapa 
simpulan diantaranya (1)dilihat 
dari varian/selisih pendapatan 
termasuk dalam kategori baik, 
(2)dilihat dari rasio derajat 
desentralisasi termasuk dalam 
kategori sangat kurang, (3)dilihat 
dari rasio kemandirian keuangan 
daerah termasuk dalam kategori 
rendah sekali dengan pola 
hubungan instruktif. Ini berarti 
peranan pemerintah pusat lebih 
dominan daripada kemandirian 
pemerintah daerah atau daerah 
tidak mampu melaksanakan 
otonomi daerah, (4)dilihat dari 
pertumbuhan pendapatan 
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dikategorikan pertumbuhannya 
positif karena pemerintah daerah 
mampu mempertahankan bahkan 
meningkatkan pencapaian dari 
tahun sebelumnya, (5)dilihat dari 
varian/selisih belanja daerah 
termasuk dalam kategori baik, 
(6)dilihat dari keserasian belanja 
disimpulkan bahwa pemerintah 
lebih banyak mengguanakan 
anggaran belanjanya untuk 
keperluan belanja operasional, 
(7)dilihat dari efisiensi belanja 
pemerintah daerah Kabupaten 
Jembrana dikategorikan efisien 
dalam menggunakan anggaran 
belanja daerah. 

5 Deva 
Alvina, 
Amri Amir, 
Dan Yudi 
(2018)  

Analisis Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah Kota 
Jambi Tahun 
Periode 2011-
2016 

Kuantitatif 1. Kinerja keuangan dilihat dari 
Rasio efektivitas PAD Kota Jambi 
tahun 2011-2016, dapat dilihat 
bahwa Kinerja Keuangan PAD 
Kota Jambi sudah efektif. Hal ini 
ditunjukkan dengan rata-rata 
tingkat efektivitas PAD Kota Jambi 
sebesar 110,86 %.  
2. Kinerja keuangan dilihat dari 
rasio efesiensi keuangan Daerah 
dari tahun 2011-2016 sebesar 
98,07 %. Ini menunjukkan bahwa 
tingkat efisiensi keuangan Daerah 
Kota Jambi kurang efisien.  
3. Kinerja keuangan dilihat dari 
rasio keserasian Pemerintah 
Daerah kota Jambi menunjukkan 
jumlah belanja operasi lebih besar 
dibandingkan belanja modal 
dengan rata-rata belanja operasi 
sebesar 76,00% dan belanja 
modal 29,04%. Belanja Operasi 
yang diantaranya adalah belanja 
hibah dan belanja bantuan sosial 
menunjukkan bahwa proporsi 
kedua belanja ini lebih besar pada 
saat pelaksanaan pemilihan 
Kepala Daerah pada tahun 2013 
dengan tingkat persentase 
kenaikan belanja hibah sebesar 
3,60 % dan belanja bantuan sosial 
sebesar 0,21%. Secara 
keseluruhan Pemerintah Daerah 
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Kota Jambi tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2016 untuk belanja 
daerah didominasi oleh belanja 
operasi dengan meningkatnya 
pendapatan Daerah.  
4. Kinerja keuangan dilihat dari 
rasio pertumbuhan rata-rata PAD, 
pendapatan daerah, Pemerintah 
Daerah kota Jambi dari tahun 
2011-2016 yakni 27,86% dan 
14,91%, Ini menunjukkan bahwa 
kinerja pertumbuhan PAD 
Pemerintah Daerah Kota Jambi 
positif lebih baik dari pada 
pertumbuhan pendapatan daerah 
Pemerintah Daerah Kota Jambi. 
Dengan telah mampu 
mempertahankan dan 
meningkatkan pertumbuhannya 
dari periode yang satu ke periode 
berikutnya. Sedangkan 
Pertumbuhan belanja modal, 
belanja operasi rata-rata sebesar 
38,62% dan 11,37%. 5. Kinerja 
keuangan dilihat dari rasio 
kemandirian keuangan Daerah 
Kota Jambi tahun 2011-2016 
adalah 18.36%. Ini berarti bahwa 
Penyelenggaraan desentralisasi di 
Kota Jambi masih sangat 
tergantung pada dana transfer 
dari pusat dan Propinsi. 

 

C. Kerangka Pikir 

 Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan 

menggunakan alat analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja pemerintahan 

dalam satu periode. Dalam menganalisis kinerja keuangan, rasio yang digunakan 

yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Dengan melihat hasil rasio tersebut 

maka dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten enrekang.  

 Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian ini, maka peneliti 

membuat kerangka pikir. Kerangka pikir yaitu sebagai berikut:    
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Gambar 2.1 

  Kerangka Pikir 
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Daerah Kabupaten Enrekang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yang bersifat kuantitatif.  Menurut Sugiyono (2017:8) Metode Kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Menggunakan metode ini dikarenakan 

data yang akan diolah adalah untuk menganalisis kinerja laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan rasio keuangan yang 

telah ditentukan.   

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang pada 

Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dengan waktu 

penelitian kurang lebih selama dua bulan lamanya yang dimulai bulan Mei-Juni 

2022. 

 

C. Jenis Dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Dimana Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung 

secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan 

dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono,2010). 
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2) Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian berupa keterangan atau penjelasan baik secara 

wawancara atau observasi langsung dari Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh dari peneliti berupa data observasi dan data 

dokumentasi atau data laporan keuangan dari Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

        Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan data melalui dokumen-dokumen yang menyangkut tentang data 

yang akan diteliti yaitu dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018-2020 dan profil Kantor Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Selain itu, penulis juga 

menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data 

dari sumber Pustaka yang mendukung penelitian ini.  

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 Beberapa pengertian dasar atau konsep operasional variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Variabel Independen  

 Variabel Independen yaitu suatu variabel bebas yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel lain. Dalam 
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penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah rasio keuangan 

dimana rasio keuangan tersebut yaitu rasio kemandirian dan rasio 

efektivitas. 

2)  Variabel Dependen  

 Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui objek 

variabel yang akan diteliti dan objek variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.    

 

F. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari laporan keuangan APBD 

tahun anggaran 2018-2020 pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Enrekang dan akan dianalisis dengan menggunakan analisis rasio 

kemandirian keuangan dan rasio efektivitas. Analisis rasio tersebut antara lain 

sebagai berikut:  

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu besarnya pendapatan 

asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan Daerah yang berasal dari 

sumber lain. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur apabila 

semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat semakin rendah 

dan begitupun sebaliknya jika semakin rendah rasio kemandirian 
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menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari 

pemerintah pusat semakin tinggi. Untuk menilai tinggi rendahnya rasio 

kemandirian keuangan daerah digunakan tabel sebagai berikut: 

                                             Tabel 3.1  
Rasio Kemandirian Keuangan 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 

Rendah Sekali 0-25% 

Rendah 25-50% 

Sedang 50-75% 

Tinggi 75-100% 

          Sumber: Abdul Halim,2008 
 

2) Rasio Efektivitas 

  Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas 

kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas akan 

semakin buruk. Untuk menilai rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah 

digunakan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2  
Rasio Efektivitas 

Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%) 

Sangat Efektif 100% 

Efektif 90-100% 

Cukup Efektif 80-90% 

Kurang Efektif 60-80% 

Tidak Efektif 60% 

          Sumber: Abdul Halim,2008 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

 Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan 

Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas 

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.  

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

a.) Visi : 

  Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

Tertib, Taat Aturan, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel untuk 

gerakan membangun Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang 

Berkelanjutan dan Religius.  

          b.) Misi : 

1. Mengoptimalkan (mewujudkan) tata Kelola pemerintahan   yang 

baik dan   disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai 

aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja 

penyelenggaraan      layanan urusan perangkat daerah. 
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3. Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Badan Pengelola Keuangan     

Daerah (BPKD). 

         Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Enrekang, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi 

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Enrekang sebagai berikut:  

3. Struktur Organisasi Dan Job Description  

1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  

        Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah lingkup 

Perencanaan Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun uraian tugas Kepala Badan 

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas 

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

6. Menetapkan rencana strategis badan berdasarkan RPJMD, visi 

dan misi serta program bupati dibidang keuangan dan asset 
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daerah 

7. Menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran 

tahunan berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis 

serta masukan dari sekretariat dan bidang-bidang lingkup badan 

8. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD 

9. Mengoordinasikan penyusunan rancangan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

10. Melaksanakan fungsi kepala satuan kerja pengelola keuangan 

daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah 

(PPKD) 

11. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah 

12. Melaksanakan fungsi pengguna anggaran dan pembantu 

pengelola barang milik daerah 

13. Menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan evaluasi keuangan dan asset daerah 

14. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 

15. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang keuangan dan 

asset daerah meliputi perencanaan anggaran daerah, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan 

pengelolaan BMD 

16. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, 

dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan kewenangan Pemda 

17. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 
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pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan 

asset daerah meliputi perencanaan anggaran daerah, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan pengelolaan 

barang milik daerah 

18. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

19. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan  

20. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Sekretaris 

        Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dalam rangka 

penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan 

kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan 

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan 

Keuangan dan Aset Daerah. Adapun uraian tugas kepala sekretaris yaitu: 

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas 
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d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan 

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

pelaksanaan kegiatan 

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 

umum dan kepegawaian 

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, 

pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan 

oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup 

Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas 

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan 

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga 

Badan 

k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 

keuangan 

l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang 

m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

tatalaksana 

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan  

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 

keprotokolan 

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
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penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi 

q. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, 

dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan kewenangan 

pemerintah Daerah 

r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan 

perundang-undangan 

t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

3) Bidang Perencanaan Anggaran 

        Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis 

dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di Bidang Perencanaan 

Anggaran. Adapun uraian tugas Bidang Perencanaan Anggaran sebagai 

berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Anggaran 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
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dalam lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan 

KUA/PPAS dan KUA/PPAS perubahan 

g. Mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau 

RKAP/DPAP SKPD 

h. Menyusun peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD 

i. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan 

Anggaran SKPD 

j. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan  

k. Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah  

l. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan  

m. Melaksanakan penyusunan anggaran kas 

n. Melaksanakan mengoordinasian dan melakukan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan 

kewenangan pemerintah Daerah 

o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 



37 
 

 
 

q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan 

Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

4) Bidang Perbendaharaan 

        Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh kepala bidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan 

teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis Bidang 

Pengelolaan Kas, Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Belanja 

Modal. Adapun uraian tugas Bidang Perbendaharaan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah 

g. Mengoordinasikan pemindah bukuan uang kas daerah 

h. Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah 
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i. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana 

transfer lainnya 

j. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka 

rekening kas umum daerah 

k. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian 

lembar SP2D 

l. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan 

dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian 

penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta 

penerbitan SKPP 

m. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan 

pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak 

ketiga 

n. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang 

timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan 

dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas 

o. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran 

kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan 

instansi terkait  

p. Pengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi 

keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran 

kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) 

q. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD 

r. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian 
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dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan kewenangan 

pemerintah Daerah 

s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang 

Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan  

        Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Adapun uraian tugas Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 
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e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan 

kas daerah 

g. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran 

kas daerah 

h. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  

i. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi 

j. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provindi 

dan Kabupaten/Kota 

k. Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, 

BLUD dan PPKD 

l. Menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

m. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta 

pembiayaan 

n. Menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD 

o. Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional 

penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah 

p. Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah 

q. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial 
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r. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi 

pemerintah daerah 

s. Melakukan mengoordinasian dan melakukan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan 

kewenangan pemerintah daerah 

t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan  

v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan 

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

         Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh 

Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan 

teknis di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun uraian tugas 

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis 

dan tipe barang 

g. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan 

dalam Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah 

h. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan 

dalam Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

barang milik daerah  

i. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah 

j. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah  

k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi 

dan hukum barang milik daerah 

l. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan 

pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah 

m. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah 

n. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah  

o. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka 

penyusunan laporan barang milik daerah 
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p. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan 

barang milik daerah dari SKPD 

q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan 

barang milik daerah  

r. Melaksanakan mengoordinasian dan melakukan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan 

kewenangan pemerintah daerah 

s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

  Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Dari data tersebut nantinya dapat memberikan 

gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk perode 2018-2020. 

Adapun data laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang 

sebagai berikut:  

Tabel 4.1 
Laporan Realisasi Anggaran  

Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 

 
No Uraian 

 

Anggaran  Realisasi 

 Pendapatan PAD 

 

 

1. 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

10.783.000.000,00 10.843.118.014,00 

Pendapatan Retribusi 
Daerah 

33.757.347.000,00 27.673.430.556,00 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

15.100.000.000,00 13.596.908.237,00 

Lain-Lain PAD Yang 
Sah 

69.974.779.867,00 13.929.876.497,23 

 Total PAD 129.615.126.867,00 
 

66.043.333.304,23 
 

 

 

 

 

2 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Dana Bagi Hasil Pajak 12.905.967.058,00 10.596.582.860,00 

Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam 

5.181.668.027,00 4.648.279.951,00 

Dana Alokasi Umum 534.335.959.000,00 534.335.959.000,00 

Dana Alokasi Khusus 233.963.349.000,00 228.774.951.421,00 

Dana Penyesuaian 97.769.717.000,00 97.769.717.000,00 
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Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak Daerah 

36.017.000.000,00 35.355.461.082,00 

Pendapatan Bagi Hasil 
Lainnya 

5.134.490.600,00 4.756.258.970,00 

Pendapatan Hibah 34.000.000.000,00 31.748.197.986,00 

Total Pendapatan 
Lain-Lain 

1.088.923.277.552,00 
 

1.014.028.741.574,23 
 

   Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018 
 

 Dari tabel 4.1 diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Kabupaten Enrekang Tahun 2018 hasil total pendapatan PAD anggaran adalah 

Rp129.615.126.867,00 dan realisasi Rp 66.043.333.304,23. Sedangkan untuk 

Hasil perhitungan total pedapatan lain-lain dana anggaran 

Rp1.088.923.277.552,00 dan dana realisasi Rp1.014.028.741.574,23. 

Tabel 4.2 
Laporan Realisasi Anggaran  

Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 
 

No Uraian 

 

Anggaran  Realisasi 

 Pendapatan PAD 

 

 

1. 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

12.247.173.134,00 10.523.206.720,00 

Pendapatan Retribusi 
Daerah 

39.754.361.000,00 30.097.583.858,00 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

16.741.119.760,00 16.741.119.760,00 

Lain-Lain PAD Yang 
Sah 

66.231.106.246,00 15.877.534.200,35 

 Total PAD 134.973.760.140,00 
 

73.239.444.538,35 
 

 

 

2 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-
LRA 

795.735.116.000,00 780.914.439.408,00 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat-

115.526.328.000,00 115.526.328.000,00 
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lainnya-LRA 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Daerah 
Lainnya-LRA 

53.198.561.271,00 42.710.429.746,23 

Bantuan Keuangan-
LRA 

10.134.490.600,00 9.858.646.400,00 

Pendapatan Hibah-
LRA 

49.746.100.000,00 42.388.327.915,00 

Total Pendapatan 
Lain-Lain 

1.159.314.356.011,00 

 

1.064.637.616.007,58 

 

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2019 
 

 Dari tabel 4.2 diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Kabupaten Enrekang Tahun 2019 hasil total pendapatan PAD anggaran adalah 

Rp134.973.760.140,00 dan realisasi Rp 73.239.444.538,35. Sedangkan untuk 

Hasil perhitungan total pedapatan lain-lain dana anggaran 

Rp1.159.314.356.011,00 dan dana realisasi Rp1.064.637.616.007,58. 

Tabel 4.3 
Laporan Realisasi Anggaran  

Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 
 

No Uraian 

 

Anggaran  Realisasi 

 Pendapatan PAD 

 

 

1. 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

13.213.500.000,00 12.592.294.716,00 

Pendapatan Retribusi 
Daerah 

36.650.883.436,00 35.461.343.205,00 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

15.412.302.384,00 15.412.302.384,00 

Lain-Lain PAD Yang 
Sah 

53.683.064.025,00 14.781.384.244,96 

 Total PAD 118.959.749.845,00 
 

78.247.324.549,96 
 

 

 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Dana Bagi Hasil Pajak 12.724.745.605,00 9.726.052.819,00 

Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam 

5.887.361.362,00 4.847.756.826,00 
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2 

Dana Alokasi Umum 506.950.764.000,00 505.093.860.000,00 

Dana Alokasi Khusus 202.267.544.000,00 202.214.637.847,00 

Dana Penyesuaian 172.795.569.000,00 172.795.569.000,00 

Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak Daerah 

38.316.239.922,00 36.079.286.424,10 

Pendapatan Bantuan 
Keuangan 

55.981.907.200,00 54.190.888.400,00 

Pendapatan Hibah 43.800.000.000,00 37.967.050.000,00 

Total Pendapatan 
Lain-Lain 

1.157.683.880.934,00 

 

1.101.162.425.866,06 

 

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2020 
 

 Dari tabel 4.3 diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Kabupaten Enrekang Tahun 2019 hasil total pendapatan PAD anggaran adalah 

Rp118.959.749.845,00 dan realisasi Rp 78.247.324.549,96. Sedangkan untuk 

Hasil perhitungan total pedapatan lain-lain dana anggaran 

Rp1.157.683.880.934,00 dan dana realisasi Rp1.101.162.425.866,06. 

 
 Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini yaitu suatu proses penilaian mengenai 

tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam bidang keuangan. 

Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah rasio kemandirian 

keuangan daerah dan rasio efektivitas. 

 Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Enrekang Tahun 2018 sampai 2020. Dapat diketahui kinerja keuangan melalui 

analisis. Analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan  

Rasio Kemandirian Keuangan menurut Widodo (Halim, 2004:284) 

yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
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membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh 

besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan 

daerah.  

Rasio Kemandirian Keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 
                                    Total Pendapatan Asli Daerah 
  Rasio Kemandirian=                                                                   X 100% 
                                     Total Pendapatan Transfer dan lain-lain  

 

 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 

 

Tahun Total PAD Total Pendapatan Transfer 
dan Lain-Lain 

2018 129.615.126.867,00 
 

1.088.923.277.552,00 
 

2019 134.973.760.140,00 
 

1.159.314.356.011,00 
 

2020 118.959.749.845,00 
 

1.157.683.880.934,00 
 

      Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 
 

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 

2018-2020 yaitu: 

                                    Total Pendapatan Asli Daerah 
  Rasio Kemandirian=                                                                   X 100% 
                                     Total Pendapatan Transfer dan lain-lain  

 
                         129.615.126.867,00 
  Tahun 2018 =                                     X 100% 
               1.088.923.277.552,00 
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                                     = 11,90% 
 
                                       134.973.760.140,00 
              Tahun 2019 =                                    X 100% 
                                      1.159.314.356.011,00 
                                     
                                    = 11,64% 
 
                                     118.959.749.845,00 
          Tahun 2020 =                                    X 100% 
                                   1.157.683.880.934,00 
 
                                   = 10,27% 
 
 

Tabel 4.5 
Rasio Kemandirian Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Enrekang Periode 2018-2020 
 

Tahun Total Pendapatan 
Asli Daerah 

Total Pendapatan 
Transfer dan Lain-
Lain 

Rasio 
Kemandirian 

Kriteria 

2018 129.615.126.867,00 1.088.923.277.552,00 11,90% Rendah 
Sekali 
 

2019 134.973.760.140,00 1.159.314.356.011,00 11,64% Rendah 
Sekali 
 

2020 118.959.749.845,00 1.157.683.880.934,00 10,27% Rendah 
Sekali 
 

Jumlah Rata-Rata 11,27% Rendah 
Sekali 

Sumber data : APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 (Data diolah, 2022) 
 

 
Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian 

Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Enrekang dari tahun 2018-2020 masih sangat rendah yaitu rasio 

kemandirian di tahun 2018 sebesar 11,90%, tahun 2019 sebesar 11,64%, 

dan ditahun 2020 sebesar 10,27%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber 

penerimaan daerah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih 

kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat diterima pemerintah 
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daerah Kabupaten Enrekang untuk dapat mengurangi ketergantungan 

atas sumber dana pemerintah pusat.  

Pada tahun 2020 rasio kemandirian mengalami penurunan 

pendapatan dikarenakan pula adanya wabah pandemic covid-19 yang 

membuat aktivitas dan kinerja keuangan tidak efektif dari tahun 

sebelumnya. Sekaligus menunjukkan kinerja keuangannya tidak stabil 

atau tidak mengalami kenaikan. 

Terganggunya aktifitas ekonomi akan berimplikasi kepada 

perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, Sisi Belanja 

Negara maupun sisi pembiayaan. Potensi Perubahan APBN Tahun 

Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktifitas ekonomi akan banyak 

berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi 

Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiscal 

dibutuhkan untuk menghadapi resiko pandemic Corona Virus Disease 

2019 (Covid 19) antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi 

resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktifitas usaha. 

Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggran 

2020, terutama dari sisi pembiayaan. Implikasi pandemic Covid 19 telah 

berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem 

keuangan yang ditunjukan dengan penurunan berbagai aktifitas ekonomi 

domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid 19 yang 

berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang 

perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan 

dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan 
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berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan 

tindakan antisipasi menjaga stabilitas sektor keuangan. 

2. Rasio Efektivitas 

 Rasio Efektivitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rasio 

Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                          Total Realisasi Penerimaan PAD 
 Rasio Efektivitas =                                                       X 100% 
                                               Total Anggaran Penerimaan PAD 
 
 

 
 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:  

 
Tabel 4.6 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 

 

Tahun Realisasi Penerimaan PAD Anggaran Penerimaan PAD 

2018 66.043.333.304,23 
 

129.615.126.867,00 
 

2019 73.239.444.538,35 
 

134.973.760.140,00 
 

2020 78.247.324.549,96 
 

118.959.749.845,00 
 

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 

            Perhitungan Rasio Efektifitas pada Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018-2020 yaitu: 

 
                                           Total Realisasi Penerimaan PAD 
 Rasio Efektivitas =                                                        X 100% 
                                               Total Anggaran Penerimaan PAD 
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                             66.043.333.304,23 
    Tahun 2018 =                                    X 100% 
                                  129.615.126.867,00 
 
        = 50,95% 
                                      
                                         73.239.444.538,35 
    Tahun 2019 =                    X 100% 
                                                  134.973.760.140,00 
 
                                       = 54,26% 
 
  
                                         78.247.324.549,96 
                 Tahun 2020 =                                   X 100% 
                                        118.959.749.845,00 
 
                                     = 65,78% 
 

 
Tabel 4.7 

Rasio Efektivitas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 
Enrekang Periode 2018-2020 

 

Tahun 
Realisasi 

Penerimaan PAD 
Target Penerimaan 

PAD 
Rasio 

Efektivitas Kriteria 

2018 66.043.333.304,23 129.615.126.867,00 50,95% Tidak 
Efektif 

2019 73.239.444.538,35 134.973.760.140,00 54,26% Tidak 
Efektif 

2020 78.247.324.549,96 118.959.749.845,00 65,78% Tidak 
Efektif 

 

Jumlah Rata-Rata 56,99% Tidak 
Efektif 

Sumber Data : APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 (Data diolah,2022) 
            

 Berdasarkan tabel 4.7 dari hasil rasio efektivitas Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2018, anggaran 

pendapatan daerah sebesar Rp. 129.615.126.867,00 dan realisasi 

pendapatan sebesar Rp. 66.043.333.304,23. Selisih antara anggaran dan 

realisasi sebesar Rp. 63.571.793.563. Dengan demikian diperoleh rasio 
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efektivitas sebesar 50,95% dapat dikategorikan tidak efektif karena 

dibawa 100%. Sekaligus menunjukkan bahwa kinerja keuangannya tidak 

efisien atau belum maksimal.      

 Tahun 2019, anggaran pendapatan sebesar Rp. 

134.973.760.140,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 

73.239.444.538,35. Selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp. 

61.734.315.602. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 

54,26% dapat dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%. Sekaligus 

menunjukkan bahwa kinerja keuangannya belum efisien atau maksimal. 

 Tahun 2020, anggaran pendapatan sebesar Rp. 

118.959.749.845,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 

78.247.324.549,96. Selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp. 

40.712.425.295. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 

65,78% dapat dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%.  

 Hal tersebut salah satu faktor tidak efektif adalah dikarenakan 

adanya pandemi covid-19 yang mengalami naik turunnya pendapatan 

dari tahun ke tahun. Pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan 

terhadap perekonomian global, Kebijakan pembatasan mobilitas 

masyarakat yang dilakukan oleh hamper seluruh negara di dunia 

berakibat menurunnya aktivitas ekonomi global termasuk Indonesia 

(Nasution, Erna, & Muda., 2020). Dari hal tersebut sekaligus 

menunjukkan bahwa kinerja keuangannya belum efisien atau maksimal.  

 McKensey pada salah satu artikelnya, memprediksi pertumbuhan 

ekonomi global akan melambat sebesar 2,2 persen atau 1,8 persen, jauh 

meleset dari prediksi awal. (Craven et al., 2020). Bahkan IMF juga 
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memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan 

awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. Sebagai negara yang 

memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia 

memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 

2,3 persen dari prediksi awal sebesar 5,04 persen (Craven et al., 2020). 

Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri 

Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada diangka minus 

0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.). Dampak ini juga dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat bahkan disemua daerah di Indonesia, begitu juga di 

Sulawesi Selatan termasuk di kabupaten Enrekang. 

 

C. Kinerja Keuangan  

            Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan dan rasio 

efektivitas dengan melihat dari hasil rata-rata, dimana rasio kemandirian 

keuangan dari tahun 2018 sampai 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 11,27% 

menunjukkan bahwa kinerja keuangannya belum stabil atau tidak mengalami 

kenaikan. Sedangkan rasio efektivitas dari tahun 2018 sampai 2020 memiliki nilai 

rata-rata sebesar 56,99% dimana kinerja keuangannya belum efisien atau belum 

maksimal. 

 

D. Pembahasan  

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

         Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa 

pada tahun anggaran 2018-2020, dilihat dari rasio kemandirian keuangan 

berdasarkan tabel 4.5 masih sangat rendah sehingga tingkat ketergantungan 
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pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang kepada pemerintah pusat dan 

provinsi sangat tinggi dikarenakan rasio kemandirian di tahun 2018 sebesar 

11,90%, tahun 2019 sebesar 11,64%, dan ditahun 2020 sebesar 10,27%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal. 

Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak (pajak hotel, pajak hiburan dan lain-lain), pendapatan 

retribusi (retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi 

pelayanan pasar), dan pungutan lainnya (pendapatan hibah), serta adanya 

batasan dari pemerintah diakibatkan dari pandemik covid-19. Kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah, dan 

pungutan lainnya dikarenakan masyarakat tidak taat pada UU perpajakan. 

Jadi semestinya pemerintah melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat 

mengerti tentang wajib pajak dan sebagai warga negara yang baik untuk taat 

membayar pajak. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati manfaatnya 

melalui fasilitas umum seperti jalanan, jembatan, dan lain-lain. Pertahanan 

dan keamanan seperti bangunan, senjata, dan perumahan, subsidi pangan 

dan bahan bakar minyak, pengembangan alat transportasi dan lain-lainnya.   

           Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang covid-19, 

dimana hal ini tetap sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Yusri dan Cut Delsie Hasrina (2019) dengan judul Analisis Rasio Efektivitas, 

Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap APBD. 

Berdasarkan tingkat Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh 

Tahun 2014-2018 dikategorikan masih rendah karena Kontribusi PAD 

terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan 

pendapatan yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat.  
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2. Rasio Efektivitas 

  Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa 

pada tahun 2018-2020 yang mengalami kenaikan sedikit demi sedikit tapi 

belum memenuhi target PAD, hal ini menggambarkan bahwa kinerja 

pencapaian target PAD belum maksimal, berdasarkan tabel 4.7 dimana 

tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran 

dengan target anggaran pemerintah, sehingga nilai rata-rata efektifitas tiga 

tahun terakhir hanya 56,99% yang dikategorikan tidak efektif karena dibawa 

100%.  

  Hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat efektifitas analisis 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang pada Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Masih tidak efektif. Hal ini disebabkan 

pemerintah Kabupaten Enrekang masih mengalami berbagai kendala atau 

kesulitan dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah, serta adanya 

batasan dari pemerintah diakibatkan oleh pandemi covid-19, salah satunya 

yaitu masih tingginya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan-

urusan pemerintah daerah yang masih relative kurangnya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang covid-19, 

dimana hal ini tetap sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Krisniawati, DKK (2021) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Aceh Timur. Pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas tergolong tidak efektif, 

dibuktikan pada tingkat rasio dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan 
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rata-rata rasio efektivitas sebesar 79,4% dengan kriteria masih dibawah 

100%.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 

sampai 2020 dikategorikan belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari hasil 

perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai rata-rata sebesar 

11,27% dan Rasio Efektivitas dengan nilai rata-rata sebesar 56,99%.  

 

B. Saran  

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Enrekang diharapkan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dengan cara menambah potensi daerah yang dapat menghasilkan 

penerimaan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan dalam mengelola laporan 

keuangan sehingga dapat terwujudnya kinerja keuangan yang baik untuk 

tahun-tahun berikutnya karena dari hasil Rasio Kemandirian Keuangan 

dan Rasio Efektivitas yang masih tergolong rendah atau belum efektif.   

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama 

diharapkan menggunakan lebih banyak rasio keuangan agar hasil 

penelitiannya lebih akurat dan diharapkan lebih rinci lagi dalam 

menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.  
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Lampiran 1 Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian  
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Lampiran 3 Laporan APBD Tahun 2018 sampai 2020  

Laporan Realisasi Anggaran  
Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 

 

No Uraian 

 

Anggaran  Realisasi 

 Pendapatan PAD 

 

 

1. 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

10.783.000.000,00 10.843.118.014,00 

Pendapatan 
Retribusi Daerah 

33.757.347.000,00 27.673.430.556,00 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

15.100.000.000,00 13.596.908.237,00 

Lain-Lain PAD Yang 
Sah 

69.974.779.867,00 13.929.876.497,23 

 Total PAD 129.615.126.867,00 
 

66.043.333.304,23 
 

 

 

 

 

2 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Dana Bagi Hasil 
Pajak 

12.905.967.058,00 10.596.582.860,00 

Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam 

5.181.668.027,00 4.648.279.951,00 

Dana Alokasi Umum 534.335.959.000,00 534.335.959.000,00 

Dana Alokasi 
Khusus 

233.963.349.000,00 228.774.951.421,00 

Dana Penyesuaian 97.769.717.000,00 97.769.717.000,00 

Pendapatan Bagi 
Hasil Pajak Daerah 

36.017.000.000,00 35.355.461.082,00 

Pendapatan Bagi 
Hasil Lainnya 

5.134.490.600,00 4.756.258.970,00 

Pendapatan Hibah 34.000.000.000,00 31.748.197.986,00 

Total Pendapatan 
Lain-Lain 

1.088.923.277.552,00 

 

1.014.028.741.574,23 
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Laporan Realisasi Anggaran  
Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 

 

No Uraian 

 

Anggaran  Realisasi 

 Pendapatan PAD 

 

 

1. 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

12.247.173.134,00 10.523.206.720,00 

Pendapatan 
Retribusi Daerah 

39.754.361.000,00 30.097.583.858,00 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

16.741.119.760,00 16.741.119.760,00 

Lain-Lain PAD Yang 
Sah 

66.231.106.246,00 15.877.534.200,35 

 Total PAD 134.973.760.140,00 
 

73.239.444.538,35 
 

 

 

2 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Pendapatan 
Transfer Pemerintah 
Pusat-Dana 
Perimbangan-LRA 

795.735.116.000,00 780.914.439.408,00 

Pendapatan 
Transfer Pemerintah 
Pusat-lainnya-LRA 

115.526.328.000,00 115.526.328.000,00 

Pendapatan 
Transfer Pemerintah 
Daerah Lainnya-
LRA 

53.198.561.271,00 42.710.429.746,23 

Bantuan Keuangan-
LRA 

10.134.490.600,00 9.858.646.400,00 

Pendapatan Hibah-
LRA 

49.746.100.000,00 42.388.327.915,00 

Total Pendapatan 
Lain-Lain 

1.159.314.356.011,00 

 

1.064.637.616.007,58 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 
 

Laporan Realisasi Anggaran  
Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 

 

No Uraian 

 

Anggaran  Realisasi 

 Pendapatan PAD 

 

 

1. 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

13.213.500.000,00 12.592.294.716,00 

Pendapatan 
Retribusi Daerah 

36.650.883.436,00 35.461.343.205,00 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

15.412.302.384,00 15.412.302.384,00 

Lain-Lain PAD Yang 
Sah 

53.683.064.025,00 14.781.384.244,96 

 Total PAD 118.959.749.845,00 
 

78.247.324.549,96 
 

 

 

 

 

2 

Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Dana Bagi Hasil 
Pajak 

12.724.745.605,00 9.726.052.819,00 

Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam 

5.887.361.362,00 4.847.756.826,00 

Dana Alokasi Umum 506.950.764.000,00 505.093.860.000,00 

Dana Alokasi 
Khusus 

202.267.544.000,00 202.214.637.847,00 

Dana Penyesuaian 172.795.569.000,00 172.795.569.000,00 

Pendapatan Bagi 
Hasil Pajak Daerah 

38.316.239.922,00 36.079.286.424,10 

Pendapatan 
Bantuan Keuangan 

55.981.907.200,00 54.190.888.400,00 

Pendapatan Hibah 43.800.000.000,00 37.967.050.000,00 

Total Pendapatan 
Lain-Lain 

1.157.683.880.934,00 

 

1.101.162.425.866,06 
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Lampiran 4 Hasil Turniting  
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