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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal kabupaten/kota se-

Provinsi NAD 

 

Lampiran 2 Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota se-

Provinsi Papua  

 

Lampiran 3 Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten/Kota 

se-Provinsi NAD  

 

Lampiran 4 Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Papua   

 

Lampiran 5 Hasil perhitungan rasio aktifitas keuangan daerah Kabupaten/Kota 

se-Provinsi NAD 

 

Lampiran 6 Hasil perhitungan rasio aktifitas keuangan daerah Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Papua 

 

Lampiran 7 Hasil perhitungan rasio rata-rata per reriode Provinsi NAD 

Lampiran 8 Hasil perhitungan rasio rata-rata per periode Provinsi Papua 

Lampiran 9 Hasil perhitungan rasio rata-rata per reriode pada Kabupaten/Kota 

se Provinsi NAD dan Papua 

 

Lampiran 10 Hasil uji normalitas data pada kabupaten/kota se- Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 

 

Lampiran 11 Hasil uji normalitas data pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua 

Lampiran 12 Hasil uji normalitas data pada kabupaten/kota se-Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua (secara keseluruhan) 

 

Lampiran 13 Hasil uji rasio desentralisasi fiskal dengan uji wilcoxon signed rank 

test  pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 



x 
 

 

Lampiran 14 Hasil uji rasio efisiensi keuangan daerah dengan uji wilcoxon 

signed rank test  pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam 

Lampiran 15 Hasil uji rasio aktifitas keuangan daerah dengan uji SPSS paired 

sample t test pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. 

 

Lampiran 16 Hasil uji rasio derajat desentralisasi fiskal dengan uji SPSS paired 

sample t test pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua 

 

Lampiran 17 Hasil uji rasio efisiensi keuangan daerah  dengan uji SPSS paired 

sample t test pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua 

 

Lampiran 18 Hasil uji rasio aktifitas keuangan daerah dengan uji SPSS paired 

sample t test pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua. 

 

Lampiran 19 Hasil uji rasio derajat desentralisasi fiskal dengan uji SPSS 

wilcoxon signed rank test pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD 

dan Papua. 

 

Lampiran 20 Hasil uji rasio efisiensi keuangan daerah dengan uji wilcoxon 

signed rank test  pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua 

 

Lampiran 21 Hasil uji rasio aktifitas keuangan daerah dengan uji SPSS paired 

sample t test pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua 

 

Lampiran 22 Ringkasan realisasi APBD kabupaten/kota provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam tahun 1994 – 2008 

Lampiran 23 Ringkasan realisasi APBD kabupaten/kota provinsi Papua tahun 

1994 – 2008 

 

 

 

 


