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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kinerja keuangan pemerintah
Kabupaten Blitar, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kemiskinan
di Kabupaten Blitar. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio
keuangan terhadap APBD. Selanjutnya, analisis rasio keuangan tersebut
digunakan untuk tolak ukur tingkat kemandirian keuangan daerah, efektifitas
dalam merealisasikan pendapatan daerah, efisiensi keuangan daerah dalam
melakukan pengeluaran yang dibelanjakan, keserasian pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dana belanja. Sampel penelitian ini adalah pemerintah
kabupaten Blitar. Data yang dianalisis adalah Laporan Realisasi APBD pada
tahun 2008-2010. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan
Kabupaten Blitar dengan menggunakan angka data hasil perhitungan BPS
Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten Blitar masih belum optimal, pendidikan
Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan, kesehatan Kabupaten Blitar
menunjukkan peningkatan, dan tingkat kemiskinan selama tahun anggaran 20082010 terus mengalami penurunan.
Kata kunci : kinerja keuangan pemerintah, pendidikan, kesehatan,
kemiskinan.
PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah aspirasi masyarakat akan
mudah ditangkap dan dikonversi oleh pembuat kebijakan menjadi sebuah
kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam wewenang

Otonomi Daerah, melekat pula wewenang dan tanggung jawab untuk secara aktif
dan langsung mengupayakan penanggulangan berbagai masalah di daerah,
termasuk masalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah.
Pada tahun 2003, pemerintah menerapkan manajemen pengelolaan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget) sebagai
sebuah sistem baru yang secara resmi diatur dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun
2003. Anggaran pemerintah daerah berbasis kinerja merupakan salah satu tuntutan
dari pembentukan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean
governance). Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis
kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah
melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan (Halim, 2007: 231).
Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya,
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat
pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan (Wahyuni,
2006:5). Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja
keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : rasio kemandirian untuk
menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan
otonomi daerah; rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah
dalam mencapai target pendapatan asli daerah; rasio efisiensi untuk mengukur
efesiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; rasio keserasian untuk
mengetahui bagaimana pengalokasian dana belanja daerah pada belanja aparatur
daerah dan belanja pelayanan publik; rasio pertumbuhan untuk mengetahui
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja
sebelumnya; dan rasio proporsi untuk melihat proporsi dari pendapatan dan
pengeluaran pemerintah daerah terhadap totalnya (Halim, 2007:232).
Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan
dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten
berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang
positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD baik untuk penilaian secara
internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang
selanjutnya meningkatkan kesehatan dan pendidikan.
Pendidikan merupakan cara strategis mutlak untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Kualitas suatu bangsa dalam mengurangi kemiskinan
tersebut ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikan dan kesehatannya. Jika
seseorang yang sakit dan tidak mampu membiayai pengobatan penyakitnya maka
seseorang tidak bisa bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga
mereka tergolong masyarakat miskin.
Sebagai gambaran awal mengenai APBD Kabupaten Blitar, dapat dilihat
bahwa pendapatan asli daerah masih belum optimal dimana kabupaten ini
memiliki tempat hiburan yang banyak untuk menghasilkan pendapatan namun
belum mampu untuk mengelolanya secara maksimal, dimana kontribusi

pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar terbesar berasal dari dana
perimbangan. Selain itu dari APBD dapat dilihat anggaran belanja setiap tahun
terus meningkat dimana belanja tidak langsung meningkat dan belanja tidak
langsung menagalami penurunan. Informasi tersebut belum cukup
menggambarkan pencapaian kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar dalam menerapkan otonomi daerah karena hanya
memperlihatkan perbandingan belum ke tahap perhitungan.
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar tahun 2010, jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada tahun 2010 lebih rendah 11.165 jiwa
dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar
tahun 2010 masih sebesar 135.560 jiwa atau 12,14 % dari jumlah penduduk
Kabupaten Blitar. Ini menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Blitar menurun
1,05% dari tahun 2009. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun tetapi masih
belum berhasil mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Blitar yaitu tingkat
kemiskinan 8% - 10%. Maka, diperlukan pengukuran kinerja suatu organisasi
termasuk di sektor publik untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah,
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat ukur
yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola
keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD
yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.
TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja Keuangan
Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian
pelaksanaan
suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan
dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Menurut Halim, Keuangan
daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang
dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara
atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau
peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007:23). Dapat disimpulkan kinerja
keuangan merupakan pencapaian semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang yang dapat dijadikan kekayaan daerah dalam periode tertentu.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator kinerja. Elemen indikator
kinerja terdiri dari lima elemen yaitu masukan, keluaran hasil, manfaat.
Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD
Pengertian analisis keuangan menurut Halim(2007 : 231) adalah usaha
mengindentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia.
Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum
banyak dilakukan. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan

daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio
terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam
APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim(2007 : 232)
beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah
daerah diuraikan berikut ini :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan
yang diperlukan daerah.
Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian =
x 100 %
Total Pendapatan Daerah
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan
keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah
Kemampuan Daerah
Kemandirian (%)
Pola Hubungan
Rendah sekali
0 - 25
Instruktif
Rendah
25 – 50
Konsultatif
Sedang
50 – 75
Partisipatif
Tinggi
75 – 100
Delegatif
2. Rasio Efektivitas terhadap PAD
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234) yang
dapat dirumuskan sebagai berikut :
Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektifitas =
x 100%
Anggaran Penerimaan PAD
Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang
semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
690.900.327 Tahun 1996 dalam Melisa Anastasia (2012:82), kriteria efektivitas
kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan
Persentase Efektivitas
Kriteria
Diatas 100
Sangat efektif
90 – 100
Efektif
80 – 90
Cukup Efektif
60 – 80
Kurang Efekif
Dibawah 60
Tidak Efektif

3.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total
realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima
(Halim, 2007:234). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah
semakin baik. Rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan
pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :
Total Realisasi Belanja Daerah
Rasio Efisiensi =
x 100%
Total Realisasi Pendapatan Daerah
Tabel 2.3.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Persentase Efisiensi
Kriteria
100 keatas
Tidak Efisien
90 – 100
Kurang Efisien
80 – 90
Cukup Efisien
60 – 80
Efisien
Dibawah 60
Sangat Efisien
4.

Rasio Keserasian
Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja
pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase
dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja
investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian
diformulasikan sebagai berikut :
Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Aparatur =
x 100%
Total Belanja Daerah
Total Belanja Pembangunan
Rasio Belanja Publik

=

x 100%
Total Belanja Daerah

5.

Rasio Pertumbuhan (Analisis Shift)
Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan
formula sebagai berikut (Halim, 2001:272).
Realisasi tahun ke n - Realisasi tahun ke n-1
Rasio Pertumbuhan =
x 100%
Realisasi tahun ke n-1

Tingkat Pendidikan
Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional adalah sebagai berikut : “Pendidikan adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau
latihan bagi perannya dimasa yang akan datang”.
Wuradji, seperti dikutip oleh Andreas (2012) menyatakan bahwa fungsi
pendidikan itu meliputi: a) Memindahkan nilai-nilai budaya, b) Nilai-nilai
pengajaran, c) peningkatan mobilitas sosial, d) Fungsi sertifikat, e) Job training, f)
Memantapkan dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial. Adapun tujuan
pendidikan terbagi atas empat yaitu :
a. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia
pancasila.
b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga
pendidikan tertentu untuk mencapainya
c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran
d. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang
studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan
instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan
program pendidikan adalah penduduk yang melek huruf, partisipasi sekolah
dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Tingkat Kesehatan
Pengertian Kesehatan menurut wikipedia adalah keadaan sejahtera dari
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara
sosial dan ekonomis. Sedangkan Pengertian Kesehatan menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan
adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan
hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan” (Hariyanto;2012). Menurut BPS
indikator kesehatan suatu daerah adalah angka kematian bayi, angka ibu
melahirkan dan jumlah paramedis.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tujuan
dan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagai berikut :
a. Tujuan Pembangunan Kesehatan
Untuk jangka panjang pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk
tercapainya tujuan utama sebagai berikut :
1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri
dalam bidang kesehatan.
2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
3. Peningkatan status gizi masyarakat.
4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera, dengan makin diterimanya
norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
b. Dasar-Dasar Pembangunan Kesehatan
Dasar-dasar pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah sebagai
berikut:

1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal
agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia.
2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan
mempertinggi derajat kesehatan rakyat.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan
secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.
Kemiskinan
Miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau
tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu
mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Husen, 1993).
Selanjutnya menurut Esmara (1979), yang dimaksud dengan tingkat kemelaratan
absolut lebih banyak ditujukan terhadap tingkat kehidupan penduduk secara
absolut, baik yang diukur dengan pemakaian kalori, tingkat gizi, sandang, sanitasi,
pendidikan, dan sebagainya.
Pengentasan kemiskinan dapat dengan menggunakan APBD sebagai salah
satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup
sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah
termasuk belanja bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Pendidikan dan
kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka
peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi
(Lanjouw dkk, 2001). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan dan kualitas pembangunan manusia.
Pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) kriteria
keluarga miskin, yaitu:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu
murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah
tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air
hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan
0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak
tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp
500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal
motor, atau barang modal lainnya.

METODE PENELITIAN
Seluruh data yang diperoleh dari peneliti baik penelitian kepustakaan maupun
penelitian yang dianalisis dengan Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu
mengumpulkan dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang
diteliti kemudian di diskripsikan sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari
deskripsi yang rinci tentang evaluasi kinerja keuangan terhadap peningkatan
pengentasan kemiskinan pada pemerintah Kabupaten Blitar. Di samping itu, juga
untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan pengentasan kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun
tahapan metode analisis dalam penelitian ini, yaitu dengan menetapkan konsep
perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan
menghitung Rasio Keuangan dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD
dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2008-2010. Guna
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten Blitar
dalam peningkatan pengentasan kemiskinan, dikembangkan suatu pola analisis
yang berasal dari hasil kualitatif. Dengan analisis terhadap masalah yang ada
diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan daerah guna peningkatan
pengentasan kemiskinan yang lebih baik.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Blitar masih
rendah yaitu 5,87% (2010), 6,14 (2009), 5,50% (2008). Tahun 2010 semakin
meningkat dibandingkan dengan tahun 2008, tetapi perbedaan peningkatan
tersebut tidak signifikan. Ketidakmandirian Kabupaten Blitar juga terlihat dari
proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD tahun 2010
terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu hanya 5,50%, pendapatan
terbesar dari dana perimbangan. Ini berarti bahwa Kabupaten Blitar belum mampu
mengembangkan potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
Berdasarkan rasio efektivitas APBD Kabupaten Blitar tahun 2008, 2009, dan
2010, maka dapat diketahui bahwa rata-rata rasio efektivitas PAD untuk tahun
anggaran 2008-2010 adalah sebesar 102,41%. Menunjukkan tingkat efektivitas
rata-rata PAD Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2008-2010
adalah sangat efektif, karena berada pada interval diatas 100 persen. Hal ini
menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar baik dalam merealisasikan
PAD yang telah direncanakan.
Rata-rata rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah
Pemerintah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2008-2010 sebesar 100,88% dan
tergolong pada kriteria tidak efisien. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar masih sangat
kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas

penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu pemerintah
Kabupaten Blitar juga memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan
anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.
Selama tahun anggaran 2008 - 2010 juga memperlihatkan rata-rata alokasi
belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Tingginya belanja
tidak langsung menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar kurang
memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya dapat dinikmati
langsung oleh publik. Seharusnya, sebagai daerah di negara berkembang peranan
pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.
Oleh karena itu rasio belanja langsung yang masih relatif masih kecil perlu
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Ini menunjukkan
belum tingginya program dan kegiatan yang dilakukan Kabupaten Blitar. Belanja
lebih banyak pada belanja tidak langsung yaitu untuk gaji, bunga, subsidi dan
lain-lain. Hal ini diperparah dengan proporsi belanja tidak langsung setiap tahun
terus meningkat. Sementara belanja untuk kepentingan masyarakat setiap
tahunnya mengalami penurunan. Pada dasarnya belanja daerah penting dalam
rangka penyelenggaraan urusan wajib yang digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Peningkatan taraf pendidikan Kabupaten Blitar tidak diimbangi dengan
peningkatan kualitas pendidikan, itu terbukti dari kualitas tenaga kerja di
Kabupaten Blitar yang relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh struktur
tenaga kerja pada tahun 2010 berdasarkan pencari kerja yang ditempatkan
berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Blitar. Semakin tinggi
jenjang pendidikan formal tertentu yang dicapai akan mencerminkan taraf
keceerdasan penduduk di suatu daerah. Pada tahun 2010 sebanyak 5,52%
penduduk Kabupaten Blitar yang menggunakan ijazah SD yang digunakan dalam
bekerja, 71,17% menggunakan ijazah SMP, 16,48% menggunakan ijazah SMA,
dan sebanyak 6,83% menggunakan ijazah diatas SMA.
Pembangunan bidang kesehatan meliputi angka kematian bayi di Kabupaten
Blitar untuk tahun 2009 sebesar 14,44%, pada tahun 2010 bergerak menurun jadi
12,01%. Berdasarkan angka tersebut angka kematian bayi berhasil ditekan.
Apabila angka kematian bayi bisa ditekan, maka harapan hidup panjang dan sehat
akan segera terwujud yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian ibu.
Sedangkan, tahun 2009 terdapat 13.138 tenaga medis, dengan rasio persalinan
oleh tenaga kesehatan sebesar 66,40%. Angka tersebut menunjukkan menurunnya
jumlah tenaga medis dan rasio persalinan oleh tenaga kesehatan. Padahal, agar ibu
dan anak pada saat proses kelahiran terjamin secara aman, maka perlu adanya
pertolongan dari para medis. Meskipun, angka kematian ibu saat melahirkan tahun
2010 berhasil di tekan dari tahun 2009 yaitu 83,92% pada tahun 2010 yang
menunjukkan lebih rendah dari tahun 2009 yang sebesar 86,30. Pelayanan
kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas yang jumlahnya pada tahun 2009 dan
2010 tetap 92 puskesmas. Untuk dapat melayani masyarakat dengan baik idealnya
1 puskesmas melayani 30.000 penduduk. Penduduk Kabupaten Blitar tahun 2010
sebanyak 1.116.639 orang seharusnya memiliki puskesmas sebanyak 37
puskesmas. Kemiskinan menurut indikator kesehatan sudah membaik, namun
pemerintah kurang meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Seperti
jumlah tenaga medis yang berkurang dan jumlah puskesmas yang tidak sesuai
dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar. Guntur sebagai ketua DPRD

Kabupaten Blitar dalam Lang-Lang Kota News mengatakan, “Kemiskinan dan
kesejahteraan rakyat adalah PR krusial yang harus dipecahkan melalui
perwujudan peningkatan layanan kesehatan dan infrastruktur”.
Tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar dari tahun 2008 sampai tahun 2010
menurun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar Tahun 2008
kondisi kemiskinan diketahui terdapat 150,798 juta penduduk miskin (14,53%),
tahun 2009 terdapat 136,760 juta penduduk miskin (13,19%) dari total penduduk
dan tahun 2010 menjadi 135,493 juta penduduk miskin (12,14%) dari total
penduduk.
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi yang telah dikemukakan pada
bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten Blitar masih belum optimal, pendidikan
Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan, kesehatan Kabupaten Blitar
menunjukkan peningkatan, tingkat kemiskinan selama tahun anggaran 2008-2010
terus mengalami penurunan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas,
maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : Untuk meningkatkan
kemandirian Kabupaten Blitar, Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan lagi
kemampuannya dalam menggali sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan
PAD, yaitu dengan dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian
pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan sumber daya manusia pengelola
PAD, serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
kesadaran membayar pajak. Kabupaten Blitar perlu untuk memperbaiki dan
menata kembali pengelolaan keuangan daerahnya, yakni dengan komitmen dan
konsisten pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
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