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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah 

adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Para pemangku 

kekuasaan yang akuntabel adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung 

jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. 

(Mahmudi, 2007:3) 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau 

penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, 

pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintahan Daerah 

dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 12 tahun 2008 bahwa 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas 

dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi 

dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah 

otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 

sebagai revisi dari UU No. 25 tahun 1999. Dari UU tersebut diharapkan lebih 
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mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan 

tugas pemerintahan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Format pada laporan 

keuangan mengalami banyak perubahan seiring perkembangan manajemen 

keuangan pada beberapa era atau zaman, diantaranya era pra reformasi, era 

pasca reformasi, dan reformasi lanjutan. (Halim, 2008) 

Laporan keuangan perlu adanya publikasi, hal itu bertujuan untuk 

transparansi publik, sebagai informasi kepada masyarakat, untuk akuntabilitas 

publik, sebagai indikasi tidak lemahnya sistem yang selanjutnya tidak 

membudayanya korupsi sistemik, untuk memberikan informasi dalam 

pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta dapat juga 

memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja 

manajerial suatu organisasi atau perusahaan. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah 

daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja 

keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan 

merupakan tulang punggung penyelanggaraan pemerintahan. Anggaran 

memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya 

publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilian kinerja. 

Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan 

merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan 
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sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan 

arus kas. 

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah dibuat. 

Tidak hanya sebagian bahan evaluasi saja, tapi karena tidak semua pengguna 

laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka analisis laporan 

keuangan juga digunakan untuk membantu memahami dan 

menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan 

kata lain analisis laporan keuangan di sini dimaksudkan untuk membantu 

bagaimana cara membaca laporan keuangan. Salah satu cara untuk 

mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan anlisis rasio 

keuangan pada pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. (Syamsudin, 

2007:39)  

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri 

keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio 

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah 

dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat 

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi 

suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam 

menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan 
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dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan 

selama periode waktu tertentu. 

Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak 

digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat profit 

oriented, namun masih jarang dilakukan pada lembaga atau organisasi non-

profit oriented khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penyajian 

laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan 

cakupan yang berbeda. Menurut Widodo, penyusunan APBD selama ini 

berdasarkan asas keseimbangan. Incremental budget dimana masing-masing 

kelompok pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkat 

sejumlah prosentase tertentu (berdasarkan tingkat inflasi) sehingga 

mengabaikan adanya rasio keuangan dalam APBD. (Halim, 2002:126) 

Untuk selanjutnya dari penghitungan dengan perbandingan rasio dapat 

diketahui atau diukur kinerjanya. Penilaian kinerja merupakan bagian dari 

sistem pengendalian manajemen. Penilaian kinerja dilakukan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2002:42) 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan 

sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang 

publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. (Mardiasmo, 

2002:121) 
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Terdapat penelitian mengenai rasio keuangan pada pemerintah daerah 

yang dilakukan oleh Agustin (2007) dengan judul “Pengukuran Kinerja 

Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)” tahun 

2004-2006 yang bertujuan mendeskripsikan kinerja keuangan Pemda 

Kabupaten Blitar. Dilihat dari rasio kemandirian, kinerja pemda kurang baik 

karena terjadi penurunan. Dari rasio aktivitas, rasio belanja rutin turun dan 

rasio belanja pembangunan naik artinya prioritas alokasi dananya sudah 

terfokus pada belanja pembangunan dan itu baik. Dari rasio pertumbuhan, 

pemda ini mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang 

telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dari rasio efektivitas baik 

dan efisiensi menunjukkan kurang baik, dan ditinjau dari rasio 

kemandiriannnya artinya kinerjanya kurang baik. Dari penelitian terdahulu 

yang terkait dengan judul penelitian ini dapat dijadikan acuan mengapa 

penelitian seperti ini penting dilakukan, sebab-sebab kenapa menurunnya 

kinerja dari sisi kemandirian ataupun pertumbuhan dan yang lainnya dapat 

diketahui dan dapat dijadikan saran untuk meningkatkan kinerja pemda yang 

diteliti. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Furqon (2008) dengan judul 

“Analisis Rasio sebagai Salah Satu Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang”, tujuannya untuk mengetahui 

penerapan analisis rasio kemandirian, aktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, 

serta untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang 

tahun 2001-2005, hasil penelitiannya menunjukkan rasio kemandirian dari 
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tahun 2001-2005 tingkat kemandiriannya cenderung tinggi. Dari perhitungan 

rasio efisiensi kinerja pemerintah dalam mengeluarkan biaya untuk 

memperoleh PAD kurang efisien karena terjadi kenaikan. Ditinjau dari rasio 

aktivitas atau keserasian Pemda Kabupaten Jombang masih memprioritaskan 

anggaran dana belanja untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan. 

Dan dilihat dari rasio pertumbuhan, untuk mendapatkan PAD belum maksimal 

karena terjadi penurunan pada dua tahun terakhir penelitian begitu juga untuk 

mempertahankan total pendapatan karena tiap tahunnya turun begitupun 

petumbuhan belanja rutin, belanja pembangunan fluktuatif kecuali tahun 2004 

dan 2005 negatif. 

Berdasar pada beberapa uraian dan penelitian sebelumnya, penulis 

menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan penelitian. Judul yang penulis 

ajukan adalah “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BOYOLALI APBD 2008-2010”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dilihat dari analisis rasio keuangan 

APBD Tahun Anggaran 2008-2010? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya 

menekankan pada permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 3 tahun yang 

dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2008-2010. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang diukur dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan APBD Tahun Anggaran 2008-2010. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan 

kinerja keuangannya pada tahun berikutnya. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang 

ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mangenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), kinerja keuangan daerah, analisis rasio 

keuangan, dan tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III  METODA PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup gambaran umum Kabupaten Boyolali,  

gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, dan hasil 

analisis rasio. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran. 


