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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam

menyelenggarakan semua urusan pemerintah 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 peraturan pemerintah. Pemberian

hak  otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan

potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan

dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah  daerah merupakan salah

satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk

mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk

umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan

sebagai organisasi nirlaba pemerintah mempunyai tujuan bukan untuk mencari

keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan

meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai

biasanya dicantumkan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan
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keamanan, kenyamanan, mutu pendidikan, kesehatan, pengangguran dan

kemiskinan (Pujiono, 2002).

Dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah

daerah mengadakan pembangunan sarana maupun prasarananya. Pengelolaan

keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah

karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu

mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada

cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara

ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta

partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran

serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya

dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa

keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan

kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah

seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya

pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan

dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan

datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua

aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan
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menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara

internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang

selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa

perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Pembangunan daerah sebagai suatu bagian dari pembangunan nasional

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

manusia yang menberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan

kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur

kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dipakai pada setiap unit kerja yang

ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah

(Fadilah dan Muhtar, 2004:32).

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri

keuangan berdasarkan Laporan Keuangan yang tersedia. Analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah dilakukan

dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari suatu

periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui

bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul yaitu

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA

SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009-2011”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diambil

adalah: “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakata, jika

dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2009-2011?”.

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini maka

tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan

pemerintah kota surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang memerlukan informasi mengenai perkembangan masing-masing daerah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah kota Surakarta

Memberi masukan bagi pihak Pemkot Surakarta sebagai referensi untuk

mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan

efisien.

2. Bagi Peneliti

Kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk mengaplikasikan

pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah kedalam dunia

penelitian.
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3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu

pengetahuan dan berguna sebagai referensi bagi para peneliti yang akan

datang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman

atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai keuangan daerah, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, pengertian kinerja keuangan, rasio

kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio

pertumbuhan,

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek

penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, metode serta alat

analisis data.
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BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai deskripsi jenis penelitian, jenis dan sumber

data, analisis data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai  kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang diberikan.


