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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya pembaharuan peraturan tentang Pemerintah Daerah yang

sebelumnya diatur dalam undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 menjadi

undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan yang mengatur tentang

Perimbamgan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

sebelumnya diatur undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999 menjadi undang-

undang (UU) No. 33 Tahun 2004, memberikan peluang lebih besar kepada

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut

sumber daya manusia, sumber daya alam, dana maupun sumber daya lain yang

merupakan kekayaan daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan

memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yakni pemberian wewenang yang

lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola

pembangunan dan keuangan di daerah masing-masing. Namun dipihak lain

otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah”

dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan

yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk

mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu
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mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif,

transparan dan akuntabel. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,

2009:20).

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk

mengelola rumah tangganya sendiri, hal ini mengimplikasikan setiap daerah harus

mampu mengelola dana dari masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya

meningkatkan pendapatan daerah karena sumber utama Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Sesuai

undang-undang (UU) No. 33 tahun 2004 bab VI pasal 10 bahwa yang menjadi

sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah (capital investment), antara lain

berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Kusus (DAK). Disamping dana perimbangan

yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat membiayai

pelaksanaan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk mengelola dana dari masyarakat semaksimal

mungkin adalah dengan menyusun anggaran (budget) sebagai acuan dalam

melaksanakan setiap kegiatan. Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem
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pengendalian manajemen yang disusun organisasi dalam mencapai tujuan. Pada

sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik

untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi dan diperdebatkan. Anggaran sektor

publik merupakan blue print organisasi tentang rencana program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan (Mahmudi, 2011:59). Anggaran pada sektor publik

dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 37 tahun 2011 tentang pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat

didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Tahap setelah operasional anggaran adalah pengukuran kinerja untuk

menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinya. Kinerja anggaran

pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja

pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang

tersedia.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi

dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas

bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan,

akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah

dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Mardiasmo, 2009:121).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian

kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau
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kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga

maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki

kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk

pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik

dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121).

Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah daerah sudah

selayaknya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih pada pandangan

modern. Pengukuran kinerja anggaran dapat dilakukan dengan berbagai metode,

antara lain dengan menggunakan metode Rasio Keuangan (financial ratio),

metode Economic Value Added/ EVA (Di Indonesia metode tersebut dikenal

dengan metode NITAM/Nilai Tambah Ekonomi), Balanced Scorecard, Value For

Money, analisis selisih anggaran dan lain-lain.

Munawir (2002:64) menjelaskan bahwa rasio menggambarkan suatu

hubungan atau perimbangan (mathematical Relation Ship). Antara suatu jumlah

tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis yang

berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada

penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan atau

kinerja terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio

pembanding yang digunakan sebagai standar.

Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau

kombinasi dari kedua laporan tersebut. Pengukuran kinerja di organisasi sektor
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publik bukanlah hal yang mudah, namun pengukuran kinerja dapat dilakukan

dengan baik dengan menggunakan metode rasio keuangan (Financial Ratio).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja,

yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan

(Nordiawan, 2010:157).

Pemberlakuan Undang Undang tentang Pemerintah Daerah memunculkan

perhatian yang besar untuk diteliti lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan

kinerja pemerintah daerah. Shita Unjaswati Ekawarna, Iskandar Sam, dan Sri

Rahayu (2009) melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Muaro Jambi.

Penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu: rasio kemandirian,

rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Kesimpulan

yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan rasio kemandirian keuangan

daerah menunjukan bahwa kemandirianya masih sangat rendah; dari

penghitungan rasio efektivitas bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) semakin mendekati jumlah target penerimaan; dari penghitungan

rasio efisiensi dapat diketahui bahwa trend rasio efisiensi cenderung menurun dari

tahun ketahun; berdasarkan rasio aktivitas menunjukan bahwa aktivitas yang

masih rendah yang dikarenakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) masih digunakan untyuk kegiatan operasional yang bersifat rutin,

sedangkan belanja pembangunan relatif kecil; dan berdasarkan analisis rasio

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan pemerintah daerah

sudah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah
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dicapai dari satu periode keperiode lainya, dari rasio pendapatan menujukan

angka yang positif,  dan pertumbuhan belanja pembangunan menunjukan bahwa

alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja

pembangunan pada tahun 2005 dan 2006 telah mengalami peningkatan.

Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010) melakukan penelitian

mengenai analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan

sesudah diberlakukanya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini

enggunakan beberapa rasio keuangan antara lain: Rasio efisiensi belanja, rasio

efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio kemandirian keuangan daerah,

pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah

sebelum otonomi daerah rasio efisiensi belanja cenderung menurun akan tetapi

perekonomian tidak tumbuh. Hal ini dimungkinkan dalam penelitian ini tidak

mengidentifikasi penyebab terjadinya varians dalam analisis efisiensi belanja,

sehingga terdapat kemungkinan memang terjadi efisiensi yang tinggi. Akan tetapi

dapat juga karena adanya sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan atau

dikarenakan penyusunan anggaran yang masih menggunakan sistem tradisional,

sehingga terdapat kemungkinan penentuan anggaran yang kurang tepat dan

berakibat pada hasil pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi belanja

menjadi tinggi.

I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) melakukan penelitian tentang

evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun anggaran 2003-2007. Untuk mengetahui kinerja keuangan penelitian ini

menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain: rasio kemandirian keuangan
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daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio

efektivitas, rasio efisiensi, dan analisis kemampuan keuangan daerah. Hasilnya

menunjukan bahwa secara umum Provinsi NTB pada tahun anggaran 2003-2007

menggambarkan kinerja yang kurang optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hal ini ditunjukan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain:

ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat

sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kurang. Desentralisasi

fiskal cukup rendah mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah

pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sangat efektif, namun efisiensi belanja daerah menunjukan hasil

tidak efisien.

Penelitian sebelumya yang telah dilakukan oleh Andy Prasetyo (2011)

tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari Rasio

Pendapatan Daerah pada APBD 2006-2008. Alat analisis yang digunakan adalah

rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio

belanja operasi dan modal, dan rasio pertumbuhan. Hasilnya menunjukan bahwa

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karanganyar memiliki pola hubungan

instruktif, kemampuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah masih rendah. Perbandingan

tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Kabupaten

Karanganyar besar, hal ini dapat dilihat dari sumber pendapatan dari pihak

eksternnya lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kategori efektif karena telah
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mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara keseluruhan

perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

baik, meskipun tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Andy

Prasetyo (2011). Akan tetapi penelitian ini menganalisis kinerja pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Boyolali untuk tahun anggaran 2008-2012, sehingga berbeda

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar untuk

tahun anggaran 2006-2008. Penelitian ini juga menambahkan rasio

ketergantungan keuangan daerah sebagai alat untuk pengukur kinerja.

Dengan memperhatikan pentingnya kegiatan pengukuran kinerja dan hasil

penelitian sebelumnya, yang juga mengisyaratkan bahwa pengukuran kinerja

sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah

daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial. Oleh

karena itu penelitian ini mengambil judul “ANALISIS KINERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DILIHAT DARI

RASIO KEUANGAN PADA APBD 2008 - 2012”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok

permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Boyolali dilihat dari Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) 2008-2012?
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C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Boyolali dilihat dari Rasio Keuangan pada APBD 2008-2012, dengan

menggunakan metode Rasio Keuangan (financial ratio). Rasio Keuangan yang

digunakan yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan

keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio belanja operasi

dan modal, dan rasio pertumbuhan.

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian pengukuran kinerja ini, penulis memiliki tujuan penelitian:

untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyalali dari sisi Rasio

Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008-2012.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian pengukuran kinerja ini, diantaranya

adalah:

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali adalah:

a. Dari  hasil penelitian diharapkan agar dapat memberikan kontribusi yang

positif berupa  masukan dan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

guna perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi yang baik.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka untuk lebih

meningkatkan kinerjanya.
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2. Manfaat untuk akademik

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dokumentasi yang kelak akan

mendukung kegiatan akademik.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama

maupun tambahan bagi rekan-rekan yang tertarik untuk melakukan penelitian

yang permasalahannya sejenis seperti penelitian tentang kinerja pemerintah

daerah, atau pengembangan lain yang sejenis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka pembahasan pada

skripsi ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai otonomi daerah,

anggaran, kinerja pemerintah, pengertian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), akuntabilitas, analisis rasio keuangan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penelitian

terdahulu, dan kerangka pemikiran.
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BAB III    METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai jenis penelitian, obyek

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan

teknik analisis data.

BAB IV    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan

dengan menjelaskan keadaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten

Boyolali, keadaan umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan,

dan Aset Daerah, hasil analisis data, dan pembahasanya.

BAB V      PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam bab

ini juga akan dimuat keterbatasan penelitian, saran-saran yang

diharapkan akan berguna pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang

terkait.


