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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan 

di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, 

kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan penggangguran  

lebih dipicu oleh  rendahnya  kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja 

pedesaan. Upaya untuk menanggulangi harus menggunakan pendekatan multi 

disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus 

memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.  

 Pada sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk 

Penanggulangan Kemiskinan: Presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk 

percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui 

pemberdayaan masyarakat. Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang 

kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, 

Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, 

nama, dan desain awal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini dan 

sepakat mengajukan nama program sebagai “Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM).” 

 Tanggal 12 September 2006, Menko Kesra, Menko Perekonomian, 

Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan menteri-menteri terkait menyetujui 

untuk menetapkan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” 

sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan 
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kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan 

sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat 

kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi atau membantu upaya sosialisasi, 

perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Usulan atau gagasan dari masayarakat 

akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes). 

 Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat miskin pedesaan, kesajahteraan berarti terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri 

untuk mobilitas sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses 

sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk 

mengatasi masalah kemiskinan. 

 Ada tiga hal utama yang dilakukan dalam PNPM Mandiri Pedesaan ini 

yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam bidang sosial, ini lebih 

kepada pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar memiliki keahlian 

seperti pelatihan menjahit, dalam bidang ini juga disesuaikan dengan apa yang 

dibutuhkan desa tersebut. Bidang lingkungan, yang mana bidang ini terkait 

pembetulan sarana dan prasarana di desa, seperti pembangunan jalan kecil, irigasi, 

ketersediaan air bersih, MCK, ketersediaan tempat sampah, penerangan umum, 

jembatan, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, terdapat pemberian 

pinjaman kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil. Pinjaman ini dijadikan 

modal yang berputar dan akan dikembalikan lagi nantinya. 

 PNPM Mandiri Perdesaan di dalam mengimplementasikan kegiatannya 

dilakukan lewat UPK (Unit Pengelola Kegiatan). UPK merupakan lembaga yang 
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dibentuk oleh forum  MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai lembaga pengelola 

dana PNPM Mandiri Pedesaan baik dana hibah ke masyarakat dan dana pinjaman 

bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan 

marjinal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga 

UPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka melestarikan hasil-hasil 

yang telah dilaksanakan oleh program PNPM Mandiri Perdesaan karena fokus 

kegiatan UPK dilakukan di tingkat kecamatan. 

 Dalam menjalankan setiap tugasnya, UPK tentunya harus memiliki 

akuntabilitas kinerja yang baik. Menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas 

publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang 

memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas kinerja adalah instrumen 

pertanggungjawaban yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk memenuhi 

kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada pejabat yang 

bersangkutan. 

 Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran 

tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh 

pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, 

maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian 
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melebihi dari apa yang direncanakan dapat diakatakan kinerjanya sangat bagus. 

Sabaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau 

kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. 

 Kemampuan sistem pengukuran kinerja dalam meningkatkan kinerja, 

transparansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ternyata masih sering 

dipertanyakan, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Untuk itu diperlukan alat 

pengukuran yang tepat. PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri 

Pedesaan telah menjelaskan bagaimana menghitung kinerja dan kesehatan 

pengelolaan keuangan UPK. 

 Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan 

indikator keuangan. Analisis kinerja  keuangan pada dasarnya dilakukan untuk 

menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga 

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi 

kinerja yang akan berlanjut. Analisis rasio sebagai sumber informasi keuangan 

akan bermanfaat apabila angka-angka rasio tersebut dibandingkan dari tahun ke 

tahun agar dapat mengetahui semakin efisien tidaknya dalam mengelola keuangan 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul: “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN 

(PERIODE 2009-2012).” 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

yang dapat dikemukakan adalah: 

1) Bagaimana kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga 

pada periode tahun 2009-2012? 

2) Bagaimana kondisi kesahatan keuangan UPK PNPM MPd  di kabupaten  

Purbalingga pada periode tahun 2009-2012?  

 

C. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini tidak melebar, maka 

peneliti memberikan batasan, yaitu: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan program simpan 

pinjam yang bersumber dari laporan keuangan UPK PNPM MPd di 

kabupaten Purbalingga. 

2. Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio ditinjau dari 

aspek  keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Dari latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk dapat mengetahui kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten 

Purbalingga pada periode tahun 2009-2012. 

2. Untuk dapat mengetahui kondisi kesahatan keuangan UPK PNPM MPd  di 

kabupaten Purbalingga pada periode tahun 2009-2012. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

sangat berharga dalam menganalisis dan memprediksi laporan keuangan serta 

dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan secara empiris tentang 

kinerja keuangan dan kesehatan keuangan. 

2. Bagi akademisi, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu 

bagi para mahasiswa. 

3. Bagi lembaga, sangat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan standar bagi kelembagaan UPK dalam menentukan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan penilaian kinerja keuangan lembaga. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan UPK PNPM 

Mandiri Pedesaan (periode 2009-2012) ini dibagi dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini membahas mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, 

analisis kinerja keuangan dan kinerja pengelolaan pinjaman UPK 

PNPM Mandiri Pedesaan di kabupaten purbalingga. 

BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, serta 

alat penelitian. 

BAB VI Analisis Data dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang diskripsi data, hasil analisis data, dan 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk 

subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


