
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa 

pra reformasi / orde baru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah. Undang-undang tersebut selain 

mengatur pemerintahan daerah, juga menjelaskan hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di 

Indonesia yang didasari UU No. 22 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah 

membawa konsekuensi pada daerah yang bersangkutan untuk melakukan 

penataan diberbagai segi. 

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan Otonomi 

Daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha 

pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi 

daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber 

dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah 

daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. 
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Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang 

diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari 

laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktifitas yang dari 

program itu dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga 

pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus 

yang diperoleh tersebut tidak berarti menunjukkan kinerja unit pemerintah 

yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tarif yang 

terlalu tinggi yang dibebankan kepada publik, termasuk tingkat kualitas 

pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. Ukuran kinerja sektor 

public dapat berupa biaya program, efisiensi dan efektifitas program. 

Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya dan juga perhitungan 

output, output sektor public lebih banyak berupa intangible output sehingga 

pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Begitu juga dengan 

pengukuran efektifitas (Mardiasmo, 2002: 166). 

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku 

pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu 

dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat diketahui sejauhmana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan 

menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan 
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otonomi daerah, pemerintah 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. 

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja 

pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemeritah daerah mempunyai banyak 

tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan 

meingkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah 

dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja 

yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh 

karena itu, perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yag berbeda. Hal inilah 

yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi 

ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 

2002: 299). 

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 
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suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai 

penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan 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 (Halim, 2002: 126). 

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).  

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau 

program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas 

yang terukur. Menurut Mardiasmo (2005: 122) manfaat pengukuran kinerja 

adalah: a) memberikan pemahaman mengenai ukuran untuk menilai kinerja 

manajemen, b) Memberikan arah mencapai target kinerja, c) Untuk 

mengevaluasi pencapaian kinerja, membandingkan, dan mengkoreksi untuk 

memperbaiki kinerja, d) Dasar memberikan penghargaan dan hukuman, e) 
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Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja 

organisasi, f) Mengindentifikasi kepuasan pelanggan, g) Memahami proses 

kegiatan instansi pemerintah, dan e) Memastikan bahwa pengambilan 

keputusan obyektif. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah, 

digunakan analisis rasio efisiensi belanja, rasio efektifitas PAD dan rasio 

kemandirian keuangan daerah. 

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas 

dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan 

barang ekonomi kepada penduduknya, oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap 

berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2000: 144). Menurut pendapat 

lain, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk ataupun dari adanya perubahan struktur ekonomi 

(Arsyad, 2004: 13). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah dapat diukur 

dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas 

Dasar Harga Konstan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010), adapun perbedaan dari 

penelitian sebelumnya data yang dianalisis adalah data keuangan Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 1996 sampai dengan 2008, data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Alat analisis data menggunakan 
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Deskriptif dan time series, sedangkan dalam penelitian ini data keuangan 

Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2001 sampai dengan 2010, 

data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diperoleh dari 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah (DPPKAD). 

Adapun perbedaan lain yaitu dalam penelitian ini tidak menggunakan analisis 

trend yaitu tidak memeprediksi kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun yang akan datang. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi untuk meneliti kinerja 

kuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya 

Otonomi Daerah dengan mengambil judul: “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBELUM DAN 

SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH DI 

KABUPATEN BOYOLALI APBD 2001-2010”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat efisiensi belanja, efektifitas PAD dan kemandirian 

keuangan daerah Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah Otonomi 

Daerah? 

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Boyolali sebelum 

dan sesudah Otonomi Daerah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasar perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuansebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja, efektifitas PAD dan 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah 

Otonomi Daerah. 

2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Boyolali 

sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah 

daerah, sehingga anggaran yang disusun mampu efektif dan juga efisien 

dalam realisasinya. Terutama yang berhubungan dengan analisis kinerja 

keuangan dan pertumbuhan ekonomi saat otonomi daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak pemerintah daerah selaku eksekutor dalam penentuan 

kebijakan anggaran  mendorong agar lebih menyadari pentingnya 

peningkatan proporsi anggaran otonomi daerah terhadap masyarakat 

boyolali. 
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b. Bagi masyarakat, sebagai bahan evaluasi guna melihat akuntabilitas 

anggaran pemerintah dalam otonomi daerah, apakah sepenuhnya dari 

anggaran tersebut sudah relevan dengan realisasinya. 

c. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih 

inovatif  sehingga mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih 

bermanfaat. 

3. Manfaat kebijakan 

Diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan-peraturan untuk 

meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemrintah daerah 

dengan membangun ukuran kinerja yang baik. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka penulisan ini 

dirancang dalam sistematika berikut : 

      BAB I       :    PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelian. 

BAB II      :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi: Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laporan Keuangan Daerah, 
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Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Analisis Rasio 

Keuangan dan Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

BAB III    :     METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Obyek Penelitian, Jenis dan 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis 

Data. 

BAB IV   :     ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup gambaran umum Kota Boyolali gambaran 

organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan hasil 

analisis rasio. 

BAB V     :      PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan hasil akhir yang terdiri dari 

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

   

 

  

 


