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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini 

diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). 

Berlakunya kedua undang-undang ini memberikan peluang yang lebih besar 

kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut 

sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan 

kekayaan daerah. Penyelenggaran fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh 

pemerintah daerah tersebut perlu didukung sumber pembiayaan yang 

memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah 

dengan daerah lain sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan 

sumberdaya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, 

namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi 

kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat 

keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya.  

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah 

daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. 

Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan 

daerah lainnya sangat beragam. Sesuai dengan UU No. 33tahun 2004 pasal 
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10 bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan 

daerah (capital investment), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang 

terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah 

pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerah 

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi darah, 

BUMD dan lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD inilah yang 

sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah 

dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat 

diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat (Hidayat, Pratomo, dan Harjianto, 

2007).  

 Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu, 

melalui otonomi yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 

(Sulasmi & Suwarno, 2006). 

Menurut Halim (2004: 148) pemerintah daerah sebagai pihak yang 

diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerah untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan 

tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja 
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keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan.  

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh 

besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan 

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah 

pusat ataupun pinjaman (Halim, 2002: 26). 

Berdasarkan uraian diatas dan penulis juga mereplikasi dari penelitian 

Sulasmi dan Suwarno (2006) mengemukakan hasilnya bahwa kemandirian 

pemerintah daerah di setiap kabupaten atau kota di eks karesidenan Surakarta 

relatif rendah karena pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada 

pemerintah pusat, yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan 

terletak pada alat analisis dan obyek penelitiannya, maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul  ”ANALISIS KINERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DILIHAT DARI RASIO 

PENDAPATAN DAERAH PADA APBD 2006-2008”. 
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B. Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari rasio 

pendapatan daerah terhadap APBD 2006-2008?, 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan dikeluarkanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah telah membawa perubahan yang mendasar 

pada sistem kinerja pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan 

daerah. Akan tetapi, penelitian ini hanya dibatasi untuk menganalisa kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap laporan keuangannya 

pada tahun 2006 – 2008 saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mengelola keuangan daerahnya 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan dari tahun 2006-2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
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Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi dalam   

mengelola dan pengembangan daerah di masa depan. 

2.  Manfaat bagi akademik  

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi dokumentasi ilmiah 

yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti 

sendiri dan pihak fakultas.   

b. Sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat. 

3.  Manfaat bagi pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan Pemerintah 

Daerah atau peneliti lain yang sejenis, atau pengembangan lain dari 

penelitian ini. 

4. Dapat dijadikan standarisasi penilaian kinerja dengan menggunakan 

konsep     akuntabilitas. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi 

lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metoda penelitian, analisis data 

dan pembahasan, dan penutup.  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yang menguraikan otonomi daerah, pengukuran 

kinerja anggaran keungan daerah,  tinjauan keuangan daerah, 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Akuntabilitas, 

Analisis keuangan APBD,  serta tinjauan penelitian terdahulu.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis data dan sumber 

data, definisi operasional, serta alat analisis untuk mengukur 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dengan menjelaskan keadaan umum Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karanganyar analisis data dan pembahasanya. 

BAB V PENUTUP 

 Penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian 

dan saran-saran peneliti yang diharapkan berguna bagi Pemerintah 

Daerah dan pihak lain yang terkait. 

 

 

 
 
 
 


