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ABSTRAK 
 
IRWAN ANUGERAH. 2009. 8323097656. Perbandingan Indikator Kinerja 
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Tahun 2008-2010. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2008-2010. Setelah itu 
hasilnya dibandingkan,setiap tahunnya apakah terjadi peningkatan, 
penurunan, atau berfluktuasi. Terakhir, akan dilakukan analisis tren untuk 
memprediksi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 
tahun 2011. Indikator kinerja keuangan yang digunakan yaitu rasio 
kemandirian, efektifitas, aktifitas, dan kontribusi.  

 
Dari hasil penelitian ini akan dapat disimpulkan bahwa kinerja 

kemandirian dan efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tren positif. Akan tetapi 
pemerintah lebih memproritaskan alokasi dananya untuk belanja aparatur 
daerah, dan di lain pihak pelayanan publik pun bisa dibilang terbengkalai. 
Untuk rasio DSCR cukup menunjukkan hasil yang baik sehingga 
pemerintah tidak hanya bergantung pada pinjaman. Rasio yang terakhir 
yaitu kontribusi, menunjukkan hasil yang baik juga meskipun dengan tren 
yang fluktuatif. 

 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah. Analisis Tren 
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ABSTRACT 

 

IRWAN ANUGERAH. 2009. 8323097656. Perbandingan Indikator Kinerja 
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Tahun 2008-2010. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 

The purpose of this research is to find out the financial performance 
of DKI Jakarta Government between 2008-2010. After that, the results will 
be compared every year to know if the results increased, decreased, or 
fluctuated. At last, the trend analysis will be used to predict the financial 
performance of DKI Jakarta Government in 2011. The financial indicator 
that is used to measure the government financial performance are 
autonomy ratio, effectiveness ratio, activity ratio, and contribution ratio. 

The results of this research will be concluded that autonomy ratio 
and effectiveness ratio are very good and have the positive trends. 
However, the government has more priority of budget allocation for 
employees  expenses and the other hand public service expenses won’t 
be optimal. The DSCR ratio shows good result so the government not only 
depends on loan. The last ratio is contribution, also shows good result 
although it has fluctuate trend. 

 

Keywords: Government Financial Performance. Trend analysis  
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