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ABSTRAK 

Riska Amelia (1158010268): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-
2017 

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan 
keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dilihat melalui indikator-indikator 
keuangan sebagai hasil pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 
mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Karena realisasi belanja lebih 
besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota 
Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 
2013-2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini tentang indikator kinerja 
yang dijadikan sebagai tolak ukur penelitian dari Indra Bastian yang terdiri atas 
lima indikator, yaitu indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), 
indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits) dan indikator dampak 
(impacts). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala 
Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I dan Kepala Sub Bidang Kebijakan dan 
Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bekasi. Dan studi dokumentasi terhadap Laporan Realisasi 
Anggaran Tahun 2013-2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota 
Bekasi Tahun 2018. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan capaian keuangan 
untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui 
perolehan pendapatan daerah tidak mencapai target 100% seperti yang telah 
ditetapkan, dan anggaran yang ditetapkan cenderung naik sehingga belanja daerah 
juga ditekankan naik. Selain itu, faktor penurunan kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Bekasi adalah realisasi pendapatan yang tidak mencapai target dan 
target capaian yang terlalu tinggi. Hal itu terjadi karena melihat pada capaian 
tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya realisasi 
pendapatan yang diterima melebihi target yang dianggarkan. Di samping itu, 
masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu. Adapun upaya yang 
dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi 
yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pemungutan pajak kepada masyarakat. 
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