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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang yang baru tentang 

pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 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 menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 

tahun 1999 maka Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk 

mengurus dan mengelola potensi daerahnya sendiri secara maksimal. 

Dalam UU No. 32 tahun 2004 ini Pemerintah Daerah tingkat kabupaten 

diberi kewenangan untuk menyelengarakan semua urusan pemerintahan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali 

kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, 

fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah 

daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban 

itu mampu dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi 

daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi 

sumber daya keuangannya secara potensial.  
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Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini 

dinikmati Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, memberikan jalan bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan 

keuangan daerah dan anggaran daerah. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah 

harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan 

asas keadilan dan kepatuhan seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah. 

Sedangkan UU No. 33 tahun 2004 mengatur  tentang Perimbangan 

keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu masalah 

yang dihadapi berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah adalah adanya kenyataan bahwa tingkat kemampuan 

ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berbeda sehingga perimbangan 

keuangan ini harus dirasa adil baik bagi Pemerintah Kabupaten yang memiliki 

kemampuan tinggi maupun bagi Pemerintah Kabupaten yang memiliki 

kemampuan rendah (Halim, 2001). 

Keberhasilan pembangunan di daerah sekarang ini sangatlah tergantung 

kepada pemerintah daerah dan masyarakat didaerah tersebut dalam 

mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia. Untuk itu pemerintah daerah harus 

mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada setiap komunitas yang berada 

di daerahnya sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat dijadikan modal 
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dasar dalam pembangunan daerah. Dan juga dana perimbangan yang berasal dari 

pemerintah pusat selayaknya ditempatkan sebagai stimulus sehingga dapat 

menarik dana yang lebih besar lagi yang berasal dari potensi ekonomi daerah 

yang dimiliki. 

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. Kemampuan daerah dapat 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 

didaerah maka kemampuan dan perbaikan aparatur daerah perlu ditingkatkan 

guna mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. 

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

Analisis Kinerja Keberhasilan Pemerintahan Daerah Terhadap APBD Tahun 

2004-2006 (Survey Dikabupaten Karanganyar). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah terhadap 

APBD tahun 2004-2006 (Survey Dikabupaten Karanganyar)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dengan 

mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi, aktivitas, dan tingkat 

pertumbuhan melalui rasio perbandingan APBD pada tahun 2004-2006. Sehingga 

dapat diketahui  bahwa Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan 

baik atau tidak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Untuk dijadikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karanganyar dalam pengelolaan dan pengembangan daerahnya dimasa depan. 

2. Untuk dijadikan perbandingan atau rujukan bagi pemerintah daerah lainya 

guna meningkatkan kinerja dan pendapatan daerahnya. 

3. Dapat dijadikan refrensi bagi penelitian berikutnya baik dari kalangan 

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

4. Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman meneliti bagi penulis. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima 

bab yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 



 5

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan dasar-dasar 

penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, 

diantaranya yaitu Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian 

Desentralisasi, Pengertian Dan Struktur Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (APBD), Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan 

Daerah, Pengertian Akuntanbilitas, Jenis Akuntanbilitas, Tingkatan 

Akuntanbilitas, Analisis Rasio Keuangan Daerah, dan Review 

Penelitian Terdahulu. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab Penutup berisi mengenai kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi, keterbatasan atau kendala dalam penelitian serta 

saran yang perlu disampaikan baik untuk Pemerintah Daerah  

ataupun bagi penelitian selanjutnya. 




