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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dapat 
dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif, derajat 
desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan sangat 
efektif. Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik, analisis 
keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai sangat serasi, belanja 
modal dinilai tidak serasi, rasio efisiensi belanja dinilai cukup efisien. Dan 
kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah 
terhadap PSAP 02, terdapat 14 paragraf yang sesuai, dan 3 paragraf belum sesuai.  
Berdasarkan hasil perhitungan varian pendapatan menunjukkan bahwa tahun 2011 
memiliki selisih sebesar Rp. 21.002.811.161,00 atau 102,115%. Tahun 2013 
memiliki selisish Rp. 23.650.379,00 atau 101,76%.  Tahun 2014 memiliki selisih 
Rp. 73.976.074.206,00 atau 104,32%. Hal ini disimpulkan bahwa analisis varian 
pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memiliki rata-rata 
sebesar Rp. 41.381.823.642,60 atau memiliki selisih positif, yang berarti kinerja 
pendapatan daerah baik. Dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 realisasi 
pendapatan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Berdasarkan 
hasil pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan kabupaten 
simalungun tahun anggaran 201-2015 mengalami pertumbuhan positif. Pada 
tahun 2012 pertumbuhan PAD sebesar 71,53% dan pertumbuhan TPD sebesar 
19,90%. Pada tahun 2013 pertumbuhan PAD sebesar 37,23% dan pertumbuhan 
TPD sebesar 12,17%. Tahun 2014 pertumbuhan PAD sebesar 37,23% dan 
pertumbuhan TPD 15,02%. Tahun 2015 pertumbuhan PAD sebesar 20,8% dan 
pertumbuhan TPD sebesar 13,84%. Berdasarkan hasil perhitungan derajat 
desetralisasi daerah kabupaten simalungun dari tahun 2011-2015 derajat 
desentralisasi terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar 9,47%, tahun 
2012 meningkat sebesar 13,55%, tahun 2013 meningkat menjadi 14,13%, tahun 
2014 meningkat sebesar 16,86% dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 17,78%. 
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat 
diketahui bahwa rasio efektivitas  kabupaten simalungun pada tahun 2011 sebesar 
107,71%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 116,44%, tahun 2013 
mengalami penurunan sebesar 3,24% menjadi 113,20% dan tahun 2015 
mengalami penurunan sebesar 2,84% menjadi 120,00%. 
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