
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia telah 

membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh  aspek kehidupan 

masyarakat. Disamping itu reformasi telah memunculkan sikap keterbukaan 

dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial sehingga memermudah

proses pembangunan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk 

pembaharuan paradigama di berbagai bidang kehidupan. Akibat dari reformasi

tersebut, pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat penting 

artinya dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah. Kedua undang-undang 

ini adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 

25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 

Namun karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, 

ketatanegaraan dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, maka

dikeluarkan undang-undang yang baru. Undang-undang baru tersebut adalah 

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 

tanggal 5 Oktober 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan Daerah yang disahkan pada tanggal 

15 Oktober 2004. 

Berdasarkan konsepsinya, pelaksanaan otonomi daerah pada masa

sekarang lebih dipahami sebagai hak, yaitu hak masyarakat daerah untuk 

mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan
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potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah 

dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, 

menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas peran serta masyarakat serta 

mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD).

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara 

proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan penyelenggaraan otonomi 

daerah pada era reformasi sekarang ini lebih menekankan kepada prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah memungkinkan 

daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Konsekuensi pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota tersebut 

adalah intensitas penyelenggaraan pemerintahan yang ditangani oleh 

pemerintahan kabupaten/kota akan semakin tinggi. Dengan kata lain urusan 

yang ditangani akan semakin banyak. 

Sistem otonomi daerah yang banyak menampung kepentingan dan 

aspirasi daerah akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah untuk 
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proaktif dan lebih dinamis melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya 

dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diharapkan 

akan mendukung partumbuhan daerah yang nyata serasi dan maju. 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan 

dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan 

keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat 

otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami karena tanpa kesediaan dana 

berbagai tugas dan kegiatan pembangunan tidak dapat terlaksana. 

Kemampuan daerah dapat yang ditingkatkan dengan cara pemungutan yang 

lebih baik, intensif, wajar dan tetap terhadap sumber-sumber baru. Hal ini 

dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan prakarsa 

dan partisipasi rakyat di daerah maka kemampuan dan perbaikan aparatur 

daerah perlu ditingkatkan guna mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata 

dan bertanggungjawab. 

Penilaian kinerja terhadap lembaga/organisasi tidak hanya berlaku 

pada lembaga/organisasi yang berorientasi pada profit saja, melainkan juga 

perlu dilakukan pada lembaga/organisasi non komersiil. Hal ini dimaksudkan 

agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam 

roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kemampuan 

pemerintah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan 

dan belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah 
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Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan 

efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta 

meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, rencana-

rencana pemerintah untuk melaksanakan tugas keuangan daerah perlu dibuat 

anggaran.

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan dari suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan anggaran pemerintah 

merupakan rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan/kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk jangka waktu tertentu. 

Disamping itu juga merupakan suatu pedoman bagi segala tindakan yang akan 

dilaksanakan dan didalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan 

dan pengeluaran dalam satuan rupiah untuk disusun menurut klasifikasinya 

secara sistematis. 

Untuk mengetahui apakah suatu pemerintah daerah siap menjalankan 

otonomi daerah, dapat dilakukan dengan suatu analisis terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah  yang bersangkutan. Dalam mengelola keuangan daerah 

dapat digunakan alat penilaian berupa analisa rasio keuangan APBD. Analisa 

rasio keuangan APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang 

dicapai oleh suatu daerah dari suatu periode terhadap periode sebelumnya, 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Kinerja Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Dilihat dari 

Pendapatan Daerah Terhadap APBD Tahun 2001-2005”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Menilai apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan berhasil 

menjalankan kinerjanya dengan baik ? 

2. Seberapa besar tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Grobogan dalam mengelola pendapatan daerah terhadap APBD tahun 

2001-2005 jika dilihat dari analisa rasio keuangan  APBD ? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah agar 

tidak terjadi kerancauan dan lebih berfokus antara lain: 

1. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan 

daerah terhadap APBD dari tahun 2001-2005. 

2. Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Menganalisis kinerja 

keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten  Grobogan dalam mengelola 

keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap 

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dari tahun 2001–2005. 
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E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat  memberikan manfaat antara lain: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman meneliti bagi penulis. 

2. Penulis berharap hasil dari analisa ini nantinya akan menjadi masukan bagi 

pengambil keputusan di bidang perencanaan daerah. 

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memberi informasi positif 

tentang laporan pertanggungjawaban keuangan daerah agar lebih 

transparan sehingga dapat dipahami dan diterima publik. 

4. Dapat dijadikan standarisasi penilaian kinerja dengan menggunakan 

konsep akuntabilitas. 

5. Dapat dijadikan refrensi bagi penelitian berikutnya baik dari kalangan 

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 

lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan tentang pengertian desentralisasi, otonomi 

daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
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pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah, pola 

hubungan dan tingkat kemandirian daerah, analisa rasio 

keuangan APBD, dan tinjauan penelitian sebelumnya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, jenis data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta alat analisis untuk 

menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

dengan menjelaskan keadaan umum pemerintah Kabupaten 

Grobogan baik dari segi kondisi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, perekonomian,  analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian,  

dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah daerah 

Kabupaten Grobogan. 


