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ABSTRAK 

ELFI YANTI. 2018. 8323154526. Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah 

Daerah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Jawa Timur. 

Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta.  

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemandirian 

keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah adanya 

kebijakan dana desa dari tahun 2013-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan dengan metode 

pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka.  

Dalam penelitian ini untuk mengukur kemandirian keuangan daerah 

digunakan tiga rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, efektivitas dan efesiensi. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pengukuran 

kemandirian keuangan daerah terdapat perubahan yang cukup signifikan setelah 

diberlakukannya kebijakan dana desa baik dari pengukuran rasio  kemandirian, 

efektivitas, dan efisiensi keuangan daerah. Dalam Rasio kemandirian terdapat satu 

daerah yang mengalami penurunan setelah diberlakukannya kebijakan dana desa 

yaitu Kabupaten Sampang. Rasio efektivitas menunjukkan hasil sebelum kebijakan 

dana desa lebih baik dibandingkan setelah dana desa. Sebaliknya, dalam rasio 

efesiensi menunjukan hasil yang lebih baik setelah kebijakan dana desa. Dapat 

diketahui pula dalam pengukuran kemandirian keuangan diperlukan pelatihan kepada 

pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan tidak bergantung 

kepada pemerintah pusat.  

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Kebijakan Dana Desa 

  



 

 
 

ABSTRACK 

ELFI YANTI. 2018. 8323154526. Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah 

Daerah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Jawa Timur. 

Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta.  

This scientific work aims to find out the differences in financial independence 

of the East Java provincial government before and after the village fund policy from 

2013-2016. The method used in this study is descriptive analysis using secondary 

data and data collection methods through documentation and literature study. 

In this study to measure regional financial independence three financial 

ratios were used, namely the independence ratio, effectiveness and efficiency. 

From the results of this study it can be seen that in measuring regional 

financial independence there is a significant change after the enactment of the 

village fund policy both from the measurement of the independence ratio, 

effectiveness, and regional financial efficiency. In the independence ratio there is one 

area that has decreased after the enactment of the village fund policy, namely 

Sampang District. The effectiveness ratio shows results before village fund policy is 

better than after village funds. Conversely, the efficiency ratio shows better results 

after the village fund policy. It can also be seen in the measurement of financial 

independence that training is needed for local governments to be able to manage 

finances well and not depend on the central government. 

Keywords: Regional Financial Independence, Policy of Villages 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

KATA PENGANTAR 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas 

segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul : Analisis 

Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah 

Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Jawa Timur.  

 Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar ahli madya di bidang akuntansi pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
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dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 
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khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Orangtua tercinta yang telah memberikan doa serta dukungan moril 

maupun materil. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi, beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Fakultas Ekonomi.  

3. Ibu Tri Hesti Utaminingtyas, S.E., M.S.Ak selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam 

menyusun Laporan karya ilmiah ini.  



 

 
 

4. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, S.E., M.Si.,Ak selaku ketua Program Studi 

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

5. Annafi Indra Tama selaku saudara kandung yang membantu dan 

mengarahkan penulis selama penelitian berlangsung. 

6. Bayu Fajar Ardianto selaku teman baik yang membantu penulis dalam  

kelancaran karya ilmiah ini.  

7. Bapak Dhicka Widy Syahbana selaku petugas pelayanan informasi 

Badan Pemeriksaan Keuangan RI.  

8. Seluruh dosen UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan 

ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan.  

9. Teman-teman D3 Akuntansi 2015 yang telah memberikan semangat 

dan hiburan selama Penulis membuat laporan karya ilmiah ini. 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, 

baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat penulis harapkan guna terciptanya 
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