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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini Negara Indonesia sedang memasuki masa transisi 

pemerintahan dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik menuju sistem 

pemerintah yang desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan 

memberikan otonomi kepada daerah yakni pemberian wewenang yang lebih 

luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan 

keuangan di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 

Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan pemerintah 

daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan 

yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Tujuannya antara lain adalah untuk  lebih mendekatkan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat 

antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan 

tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
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pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Undang-undang diatas juga telah melahirkan paradigma baru dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan  kewenangan 

penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-

bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah. Tugas dan 

tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah daerah juga semakin besar. 

Seperti yang dikemukakan oleh Susilo dan Adi (2007) dalam Setiaji (2007), 

bahwa peran pemerintah daerah dalam era otonomi sangat besar, karena 

pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan 

melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya. Untuk itu ada beberapa 

aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan, sarana dan prasarana. 

Penyelenggaraan fungi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah 

daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. 

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan 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). 

Di samping itu didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak 

daerah, retribusi daerah, BUMD, dan lain pendapatan asli daerah. Akan tetapi 

dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama 

suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. 
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Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap 

total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Ketergantungan 

keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer 

dengan total penerimaan daerah. Salah satu faktor yang dapat mendorong 

semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan 

ekonomi. Saragih (2003) dalam Sularso (2011) mengemukakan bahwa 

kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pernyataan 

tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2008) 

dalam Hendraryadi (2011) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja 

atas laporan keuangan pemerintah provinsi se-Sumatera bagian Selatan 

dengan indikator kemampuan keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, aktivitas 

dan perkembangan APBD. Hasil analisis menunjukkan bahwa provinsi 

Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan 

laporan keuangan Pemda dan hasil elastisitas menunjukkan secara rata-rata 

kelima provinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang 

inelastic. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Simatupang (2007:88) 

dalam Hendraryadi (2011) yang melakukan penelitian mengenai evaluasi 

APBD Kabupaten/Kota di propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 

indicator efektifitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan 

keuangan daerah dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin 

memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan 

Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Hal ini berarti setiap 
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daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan 

yang ada di daerah masing-masing dalam upaya meningkatkan pendapatan 

daerah karena sumber utama APBD adalah pendapatan asli daerah itu sendiri. 

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan 

daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan 

analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada 

pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai kemandirian keuangan 

daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur 

efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur 

sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan 

daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan 

perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode 

tertentu. 

Oleh karena itu, kretifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali 

sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas dan 

penulis juga mereplikasi  dari penelitian Andi Prasetyo (2011) mengemukakan 

hasilnya bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 

relatif rendah karena tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap 

Pemerintah Pusat masih tinggi. Yang membedakan dengan penelitian yang 

saya lakukan terletak pada alat analisis dan obyek penelitiannya. Untuk itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja 
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Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Dan Pemerintah Kota 

Yogyakarta Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-

2010”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Tuntutan dari masyarakat menyangkut kinerja keuangan pemerintah 

daerah menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja di era 

otonomi daerah sekarang ini. Pemberian wewenang yang lebih luas kepada 

pemerintah daerah membuat masyarakat untuk menginginkan adanya 

peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun menjadi 

lebih baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat, “Bagaimana kinerja 

keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat 

dari rasio pendapatan daerah APBD tahun 2009-2010 ?”. 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah berdampak pada perubahan 

sistem kinerja pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menuju ke sistem 

pemerintahan yang desentralistik dimana setiap daerah diberikan wewenang 

untuk mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, 

penelitian ini hanya dibatasi untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah 
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Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari rasio pendapatan 

daerah APBD tahun 2009-2010 saja. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah 

Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari rasio pendapatan 

daerah APBD tahun 2009-2010. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan tentang indikator kinerja keuangan di Pemerintah Kota 

Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dan memberikan pengalaman 

penelitian 

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah 

3. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi 

ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti 

sendiri dan pihak fakultas 
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4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi 

dan menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi serta menjadi 

inspirasi bagi penelitian-penelitian sesudahnya 

5. Dapat menjadi standarisasi penilaian kinerja dengan menggunakan konsep 

akuntabilitas. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka laporan ini akan 

disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian 

manfaat penelitian,dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

   Dalam bab ini berisi tentang uraian megenai otonomi daerah, 

kinerja keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD), akuntabilitas kinerja, analisis rasio keuangan pada APBD 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel 

penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, metode 

analisis data, dan metote pengumpulan data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang meliputi : deskripsi objek penelitian, dan analisis data yang 

membuat perhitungan-perhitungan tertentu yang dilakukan 

berdasarkan metode analisis data yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

   Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam 

bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil 

penelitian.  
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