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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU 

No. 32/2004 dan UU No. 23/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 

dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal. Misi utama ditetapkannya kedua Undang – Undang tersebut adalah 

bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah 

efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu di perlukannya 

suatu laporan keuangan yang handal dan dapat di percaya agar dapat 

menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis 

prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Hal tersebut 

sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu 

menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber 

daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. 

Sehubungan dengan pemberlakuan kedua Undang – Undang tersebut, 

lahirlah tiga paket perundang – undangan, yaitu UU No, 17/2003 tentang 

Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 

No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan 

Anggaran Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, karena 

dipandang perlu untuk melaksanakan peraturan yang komprehensif serta 

terpadu (omnibus regulation) dari keseluruhan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah mewujudkannya 

melalui peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan 

Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya 

dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. 

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD 

disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk 

mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat 

menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan 

kinerja. Anggaran Kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu 

sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan 

anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang 

tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus 

mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berorientasi 

pada kepentingan publik (publick oriented). 

Kemampuan pemerintahn daerah dalam mengelola keuangannya 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, 

pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara 
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efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.  

Bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam 

bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam 

menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri 

di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat 

ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil 

dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam 

mobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudah 

sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.  

Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus 

berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. 

Untuk mendukung upaya peningkatan, PAD perlu diadakan pengukuran atau 

penilian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan 

tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. 

Menurut Halim (2004: 148) pemerintah daerah sebagai pihak yang 

diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan 

masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerah untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya 

dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 
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anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan 

daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, 

bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman (Halim 2002:128).  

Berdasarkan uraian di atas penulis juga mereplikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) mengemukan 

hasil penelitiannya bahwa secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 

2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, hal ini ditunjukkan dengan; Ketergantungan Keuangan 

Daerah sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat kemandirian 

daerah sangat kurang. Desentrali Fiskal cukup meningkat ketergantungan 

keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Yang membedakan dangan 

penelitian yang saya lakukan terletak pada alat analisis dan obyek 

penelitiannya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ ANALISIS 

KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DILIHAT 

DARI RASIO PENDAPATAN PADA APBD”.  
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B. Perumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dilihat 

dari rasio pendapatan daerah terhadap APBD tahun 2009-2011 ? 

2. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan APBD Kabupten Boyolali 

menurut analisis rasio keuangan tahun 2009-2011?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali dalam mengelola keuangan daerahnya dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD. Dan untuk memastikan 

tingkat perbandingan pelaksanaan APBD menurut analisis rasio keuangan di 

Kabupaten Boyolali dari tahun 2009-2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi dalam 

mengelola dan pengembangan daerah dimasa depan. 

2. Manfaat bagi akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang 

bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti sendiri 

dan pihak fakultas. 
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b. Sebagai dimensi intelektual yaitu pengendalian kepada masyarakat. 

3. Manfaat lainnya 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan 

Pemerintah Daerah atau peneliti lain yang sejenis, atau pengembangan 

lain dari penelitian ini. 

b. Dapat dijadikan standarisasi penelitian kinerja dengan menggunakan 

konsep akuntabilitas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi 

lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data 

dan pembahasan, dan penutup. 

BAB I      PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, 

tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), akuntabilitas, dan analisis rasio keuangan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis data dan sumber 

data, definisi operasional, serta alat analisis untuk mengukur 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti dengan menjelaskan keadaan umum Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boyolali, analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian 

dan saran-saran peneliti yang diharapkan berguna bagi Pemerintah 

Daerah dan pihak lain yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


