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ABSTRAK

Penyerapan anggaran Belanja pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil.
Dimana hasil perhitungan disetiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga
beberapa rasio keuangan masih menunjukkan trend positif dan trend negatif. Namun, disisi
pertumbuhan PDRB, Propinsi Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari tahun ke
tahun dalam rasio kemandirian keuangan daerah Propinsi Kalimantan Timur sampai
dengan tahun. Kinerja pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan belum
efektif karena rasio efektifnya belum mencapai 100 persen.
Sedangkan untuk kinerja pemerintah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak
daerah) sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 1 (satu) atau 100
(seratus) persen dari tahun ketahun rasio aktivitas dapat diketahui bahwa sebagian besar
dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur setelah
pemberlakuan kebijakan otonomi daerah masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja
rutin pegawai, sehingga rasio belanja pembangunan publik terhadap APBD masih relatif
kecil rasio Pertumbuhan APBD, kinerja pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur
belum optimal, karena selama kurun waktu 5 (lima) tahun rasio PAD dan belanja
pembangunan berada dibawah rasio belanja rutin kecuali rasio pertumbuhan pendapatan
sedikit menjadi penyeimbang dari ketiga rasio tersebut. Capaian realisasi rasio
pembangunan ditahun 2016 membawa trend yang positif karena membawa efek terhadap
peningkatan PAD dan pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dari rasio pertumbuhan
belanja pada tahun anggaran tersebut.Berdasarkan perhitungan rasio DSCR menunjukkan
kinerja yang semakin baik karena mengarah ke-trend yang positif
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap pengguna laporan anggaran memiliki motivasi berbeda dalam membaca laporan
anggaran. Suatu laporan anggaran pemerintah akan bermanfaat bagi sejumlah besar
pengguna apabila informasi yang disajikannya dapat dipahami. Transparansi dan
akuntabilitas. informasi dalam laporan anggaran pemerintah belum begitu jelas dan tidak
semua orang dapat memahaminya. Padahal interpretasi pengguna terhadap laporan
anggaran pemerintah akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Untuk itulah diperlukan analisis anggaran pemerintah sebagai alat bantu dalam
menyederhanakan data-data yang disajikan dalam laporan anggaran pemerintah sehingga
menjadi lebih mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang membaca dan memerlukan
informasi anggaran pemerintah. Pengguna laporan anggaran pemerintah dalam memahami
dan menginterpretasikan laporan anggaran, maka perlu dibuat analisis anggaran. Analisis
anggaran dimaksudkan untuk membantu bagaimana memahami laporan anggaran,
menafsirkan angka-angka dalam anggaran, mengevaluasi realisasi anggaran dan bagaimana
menggunakan informasi anggaran untuk mencapai target serta pengukuran kinerja.
Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk
menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tugas tersebut, diperlukan pembiayaan dengan memungut berbagai
macam

jenis

pendapatan

dari

masyarakat,

kemudian

membelanjakannya

untuk

penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, membentuk departemen atau dinas yang
melaksanakan program dan kegiatan. Kinerja keuangan departemen atau dinas antara lain
dapat diukur dengan metode analisis rasio anggaran yang didapatkan melalui data sebuah
anggaran. Rasio anggaran yang dapat menunjukkan kinerja keuangan sebuah instansi.
Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kalimantan
Timur ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah Kalimantan Timur.
Pengukuran Kinerja pemerintah Kalimantan Timur mempunyai banyak tujuan. Tujuan
tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas
pemerintah Timor Leste. Pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja
yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu
ukuran. Oleh karena itu, perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah
yang kadang-kadang membuat konflik dalam memahami tentang laporan anggaran. Ukuran
kinerja keuangan mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit
kerja, begitu pula yang berlaku pada pemerintah Kalimantan Timur.
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Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
Berdasarkan Table 1.1 dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran selama
kurung waktu 3 tahun anggaran, analisis sementara dapat dikatakan bahwa Pada tahun
anggaran 2014 sebesar 11.192.326.880 dan menurun darastis pada tahun 2016 sebesar
7.762.674.455. eskipun secara prosentase realisasi anggaran menurun, hal ini belum tentu
menunjukkan kinerja pemerintah yang baik dan bisa juga menunjukkan adanya penurunan
prestasi kerja (kinerja) dikarenakan ada beberapa program tidak berjalan sesuai target yang
mengakibatkan realisasi anggaran juga mengalami penurunan berdasarkan alokasi
anggaran yang telah ditetapkan, hal ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran pada
tahun 2016.
Berdasarkan atas permasalahan atau fenomena-fenomena alokasi dan realisasi
anggaran yang terjadi pada , kecenderungan terjadinyanya fluktuatif alokasi anggaran
tahun 2014-2016 sehingga peneliti tertarik membuat judul penelitian Efektivitas
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Penyerapan Anggaran Belanja

Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2017.
B.Perumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam hal ini
dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah Efektivitas
Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Penyerapan Anggaran
Belanja Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017.
D.Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris pada Manajemen Keuangan
khususnya berkaitan dengan efectivitas penyerapan anggaran belanja.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar evaluai penyerapan anggaran belanja.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Serapan Anggaran
Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah disusun
akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah
tercapai. Pencapian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dalam
bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan
kegiatan (Bastian, 2006,289).
Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan
sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam
APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal. Penentuan skala pengukuran dilakukan
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melalui kesepakatan daerah. Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum
memiliki definisi baku tentang nilai persentase suatu daerah yang tergolong rendah
serapan anggaran APBD-nya. Namun ada beberapa daerah memiliki Perjanjian Kinerja
(PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pimpinan SKPD yang menyetujui
suatu Pemda dinyatakan rendah serapan anggarannya apabila sampai dengan akhir tahun
tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun.
“Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran,
berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan
kinerja aktual dengan yang dianggarkan” (Mardiasmo, 2009,61). Dalam teori ekonomi
makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan
salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross
Domestic Product (GDP).
PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta,
ekspor netto (ekspor – impor), dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan negara
yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB,
dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari peningkatan jumlah PDB.
Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan
bidang ekonomi.
Serapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang
cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi
pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian serapan
anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi diharapkan mampu memenuhi
setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya serapan
anggaran dalam suatu SKPD dapat menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah
daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD
SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah.
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UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 8,
mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). APBD merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah yang
sepenuhnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan
maksimal.
Struktur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran
pembiayaan. Anggaran daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan dan jenis belanja. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana
pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut
organisasi, fungsi dan jenis belanja.
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan
pembiayaan daerah sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Di dalam penyusunan rancangan APBD
berpedoman kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih
dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari
waktunya, perencanaan ditingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJDP) merupakan perencanaan pemerintah
daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan perencaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan daerah. Sedangkan perencanaan
ditingkat SKPD terdiri dari : Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk
periode 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk periode tahunan SKPD.
Dalam Penyusunan APBD unsur yang dilibatkan adalah rakyat, eksekutif, dan
legislatif. Pada proses penyusunan APBD rakyat hanya dilibatkan pada tingkat
musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musrenbang ) dan unit daerah
kerja pembangunan (UDKP) saja. pada tingkat rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang)
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dan pengesahan RAPBD rakyat sama sekali tidak dilibatkan. Dalam menyusun APBD ada
prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan yaitu adalah :
a. Transparansi dan akuntabilitas
b. Disiplin anggaran
c. Efesiensi dan efektifitas
d. Keadilan anggaran
e. Format anggaran
f. Rasional dan terukur
g. Pendekatan kinerja dokumen publik
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai
penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam UU tersebut meliputi penegasan tujuan
dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam
proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja
dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan
penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
Rancangan Perda (Ranperda) tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD yang dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda
tentang APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD (PP Nomor 58/2005 pasal
53). Penetapan Ranperda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan peraturan daerah tentang
penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan kepada Gubernur bagi
Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan.
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian
ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada
saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan
menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.
B. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dilakukan mencakup analisis deskriptif yang didasarkan pada
penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada
pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi
realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan
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secara uraian atau dalam bentuk kalimat.
analisa yang digunakan pada analisis kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio yang
dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah
sebagai berikut :
1. Rasio Kemandirian Daerah
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Aktivitas
4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
5. Rasio Pertumbuhan, PDRB dan Ketenagakerjaan
PEMBAHASAN
Perhitungan dan Analisis Perkembangan Rasio dan Kinerja
Keuangan Pemerintahan Kabupaten Boalemo
A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =

Pendapatan Asli Daerah

X 100%

Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman
Tabel 3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
Tahun Tahun 2014 - 2016
No.

Tahun

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

1.

2014

0,36%

2.

2015

0,15%

3.

2016

0,10 %

Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Tahun 2017
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio kemandirian daerah
yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak
dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimulai dari tahun
anggaran 2014 - 2016 persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih
kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan
persentasenya.
B. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektifitas =

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah x100%
Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan
Potensi Riil Daerah
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Rasio Efisiensi = Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD x100%
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah
Tabel 3.2. Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Propinsi
Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2016
Tahun

Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi

2014

0,97 %

0,04 %

2015

0,61 %

0,10 %

2016

0,67 %

0,13 %

Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Tahun 2017
Berdasarkan atas hasil perhitungan yang dapat dilihat dari tabel tersebut dapat digambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah
(efektifitas). Dari hasil perhitungan rasio efektifitas Propinsi Kalimantan Timur yaitu
tepatnya diawali pada tahun 2014 rasio efektifitas 0,97 % disusul tahun 2016 menjadi 0,67
%. Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah
dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar
1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektifitas,
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio tadi
dapat digambarkan kemampuan daerah Propinsi Kalimantan Timur didalam menjalankan
tugasnya belum terlalu stabil karena mengalami penurunan rasio efektifitas dibawah angka
1 (satu) persen. Maknanya, kinerja pemerintah Propinsi Kalimantan Timur belum efektif
yang sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar belum mencapai angka 1
(satu) atau 100 (seratus) persen, kecuali untuk tahun 2016 hasil rasio efektifitasnya sudah
mencapai batas minimal 1,34 % dan 1,25 %.
Ketidakstabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah belum terampil
didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada
APBD.
C. Rasio Aktivitas
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = Total Belanja Rutin x100%
Total APBD
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =Total Belanja Pembangunan x100%
Total APBD
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Tabel 3.3. Rasio Aktivitas Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2016
No.

Tahun

Rasion Belanja Rutin

Rasio Belanja Pembangunan

Terhadap APBD

Terhadap APBD

3.

2014

33 %

39 %

4.

2015

43 %

33 %

5.

2016

52 %

22 %

Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Tahun 2017
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi
dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi
(belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio
belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi
oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan
untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas
dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Hal ini
dapat dilihat pada tahun anggaran 2014 persentase rasio belanja rutin mengalami kenaikan
menjadi 43 % dari rasio belanja rutin tahun sebelumhya, dan rasio belanja pembangunan
mengalami penurunan 6 % dari rasio belanja pembangunan tahun sebelumnya menjadi 33
%. Pada tahun anggaran 2014 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami
kenaikan menjadi 47 % dari rasio belanja rutin.
Pada tahun anggaran 2016 rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami kenaikan
yang cukup tinggi menjadi 52 % dan rasio pembangunan mengalami penururnan sangat
tajam pada level 22 % jauh dibawah angka rasio pembangunan tahun 2014 sebesar 33 %.
Ini artinya APBD pemerintah Propinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh belanja
kebutuhan aparat pemerintahan daerah (belanja rutin). Pemerintah daerah belum
sepenuhnya mengalihkan fokus aktivitas wilayah pemerintahannya agar mengarah kepada
belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha
peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan Daerah.
D. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
DSCR =

(PAD BD DAU) - BW

< 25 %

Total (Pokok Angsuran Bunga Biaya Pinjaman)
Tabel Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Propinsi Kalimantan Timur
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Tahun 2014 - 2016
No.

Tahun

DSCR

1.

2014

0,34

2.

2015

-10,62

3.

2016

43,51

Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Tahun 2017
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan suatu pengukuran yang dapat digunakan
dalam pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli
daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain, yaitu dengan
melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Hasil perhitungan DSCR pada tabel diatas menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah Propinsi Kalimantan Timur dalam membiayai pembangunan sarana dan prasarana
daerah. DSCR untuk tahun anggaran 2014 - 2016 masing-masing sebesar 22,91 dan 129,91
serta 43,51; sehingga pemerintah Propinsi Kalimantan Timur tidak mengalami kekurangan
dana yang begitu berarti untuk melakukan pinjaman daerah. Sedangkan untuk tahun
anggaran 2014 - 2016 DSCR< 2,5 yang artinya secara potensial apabila terjadi kekurangan
dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Propinsi Kalimantan Timur memiliki
kesempatan untuk melakukan pinjaman yang ditujukan untuk membiayai pengadaan
pembiayaan prasarana daerah.
Perhitungan DSCR merupakan salah satu cara untuk menggambarkan besarnya
pinjaman daerah dan besarnya jumlah angsuran pokok pinjaman yang dapat dilakukan pada
tahun anggaran berikutnya, karena ketentuan-ketentuan dimana jumlah kumulatif pokok
pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum
APBD tahun sebelumnya dan DSCR < 2,5 bertujuan memberikan pedoman kepada daerah
agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan
kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah dan
untuk menjaga agar kumulatif jumlah pinjaman daerah tidak melampaui batas-batas yang
dianggap masih aman bagi perekonomian nasional, dimana pertimbangan perekonomian
nasional antara lain bila terjadi keadaan moneter nasional yang menunjukkan perlunya
melakukan pengendalian yang lebih ketat atas jumlah pinjaman daerah.

F. Rasio Pertumbuhan
Realisasi Penerimaan PAD = Realisasi Penerimaan PAD Xn - Xn - 1
Realisasi Penerimaan PAD Xn -1

X100 %
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Rasio Pertumbuhan Ʃ Pendapatan = Realisasi Penerimaan Ʃ Pendapatan Xn Xn -1

x 100%

Realisasi Penerimaan Ʃ Pendapatan Xn -1

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan = Realisasi Belanja Pembangunan
Xn - Xn -1

x 100%

Realisasi Belanja Pembangunan PAD Xn -1
Keterangan :
Xn = Tahun Yang dihitung
Xn-1 = Tahun Sebelumnya
Tabel 3.4. Rasio Pertumbuhan APBD Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2016

Tahun

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

Pertumbuhan

Pertumbuha

Pertumbuhan

PAD

Pendapatan

n

Belanja

Belanja

Pembangunan

PDRB
ADH
B

Tenaga Kerja

ADH

Bekerja

K

Pengangguran
Terbuka

Rutin
2014
2015
2016

0,20 %
(0,25%)
(0,03%)

0,52 %
0,18 %
0,18 %

0,57 %
0,06 %
0,27 % )

(0,007%)
(0,009%)
(0,27%

613.5

292.7

27,66

66,73

710.7

310.7

69,82

52,67

-

-

46.712

2.992

51.629

2.452

-

-

Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Tahun 2017
Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari
periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing
komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi
potensi-potensi mana yang perlu
mendapatkan perhatian. Rasio belanja pembangunan dan rasio penerimaan PAD
pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur sesudah otonomi daerah yang ditunjukkan
pada tabel tersebut mengalami trend yang negatif cenderung tidak begitu besar. Sebab pada
saat ini pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur secara bertahap, mulai
memprioritaskan belanja pembangunan untuk perbaikan infrastruktur pada beberapa daerah
terutama pembangunan infrastruktur jalan antar propinsi. Berdasarkan hasil perhitungan,
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pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur belum begitu baik
karena selama kurun waktu 5 tahun tersebut ini terlihat pada tabel diatas rasio PAD dan
belanja pembangunan berada dibawah rasio belanja rutin kecuali rasio pertumbuhan
pendapatan sedikit menjadi penyeimbang dari ketiga rasio tersebut. Pertumbuhan suatu
daerah dapat dikatakan baik karena pemerintah daerah dapat mengefisienkan biaya yang
dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang
diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan
penerimaan PAD.
KESIMPULAN
1.Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah,
kemampuan penerimaan daerah Propinsi Kalimantan Timur belum proporsional karena
masih mengalami rasio yang naik turun. Kinerja pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
belum efektif karena rasio efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen.
Sedangkan untuk kinerja pemerintah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak
daerah) sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 1 (satu) atau 100
(seratus) persen dari tahun ketahun.
2.Didalam pengukuran terhadap rasio aktivitas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana
yang dimiliki oleh pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur setelah pemberlakuan
kebijakan otonomi daerah masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin pegawai,
sehingga rasio belanja pembangunan publik terhadap APBD masih relatif kecil.
3.Untuk rasio Pertumbuhan APBD, kinerja pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur
belum optimal, karena selama kurun waktu 5 (lima) tahun rasio PAD dan belanja
pembangunan berada dibawah rasio belanja rutin kecuali rasio pertumbuhan pendapatan
sedikit menjadi penyeimbang dari ketiga rasio tersebut. Capaian realisasi rasio
pembangunan ditahun 2017 membawa trend yang positif karena membawa efek terhadap
peningkatan PAD dan pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dari rasio pertumbuhan
belanja pada tahun anggaran tersebut.
SARAN
1.Pemerintahan daerah Propinsi Kalimantan Timur secara bertahap harus mengurangi
tingkat ketergantungan keuangan daerah, terutama untuk penerimaan DAU/DAK dari
pusat, misalnya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi dan pajak daerah
semakin di maksimalkan lagi.
2.Pemerintahan

daerah

Propinsi

Kalimantan

Timur

seharusnya

lebih

banyak

mengalokasikan dana untuk pembangunan publik yang masih relatif kecil dibandingkan
dengan anggaran yang bersifat operasional Pegawai.
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3.Pemerintah daerah seharusnya melakukan internal audit secara lebih intensif, kontinyu
dan independensi untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran baik
untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Hal tersebut untuk menelusuri apakah
peningkatan pengeluaran tersebut dikarenakan belanja yang semakin besar, atau apakah
adanya diskresi yang berimplikasi pada realisasi APBD.
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