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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik 

awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan 

daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan 

potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut 

diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara 

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan  

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang 

lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk 

menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan potensi 

yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan, pengendalian 

dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih 

memberdayakan semua daerahnya. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 

instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, 
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APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan 

efektifitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan 

besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan 

dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa -masa yang akan 

datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, 

alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas 

dari berbagai unit kerja.  

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan 

sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh 

kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah 

salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya 

pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber utama untuk melaksanaan 

otonomi daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan 

keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur 

menggunakan analisis rasio keuangan daerah.  

Untuk menganalisa  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mengelola  

keuangan  daerahnya dapat  menggunakan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  

APBD  yang  telah  di  tetapkan  dan dilaksanakan.  Analisis  rasio  keuangan  

APBD  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang dicapai  dari  satu  

periode  dibandingkan  dengan  periode  sebe lumnya  sehingga  dapat  

diketahui bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi.  Dengan  analisa  ini  

pemerintah  dapat  menilai kemandirian  keuangan  daerah  dalam membiayai  

penyelenggaraan  otonomi  daerah, mengukur efektifitas  dan  efisiensi  dalam  
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merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas 

pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat  

mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam  

pembentukan  pendapatan daerah (Halim:2007).  

Tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang 

dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan 

roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk 

dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah 

satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan 

daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD 

yang telah dilaksanakan. 

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata 

cukup berlimpah dan bervariasi adalah Kabupaten Klaten. Obyek pariwisata 

di Klaten dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam dan 

budaya atau sejarah. Dengan adanya tempat-tempat wisata tersebut, maka 

potensi pendapatan daerah akan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak 

langsung  berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah, yang disebabkan 

dari besarnya sumber daya yang dimiliki kota Klaten dari sektor -sektor yang 

lain.  
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Salah satu sumber utama PAD pada era otonomi daerah di Kabupaten 

Klaten adalah pada sektor pariwisata, mengingat pada sektor inilah yang 

paling potensial yang menghasilkan pendapatan yang sangat besar karena 

sifatnya yang multisektoral dan multieffects. Dengan sektor kepariwisataan 

akan mendukung peningkatan pendapatan dari berbagai sisi mulai  retribusi 

masuk obyek wisata, pajak hotel dan restoran, perijinan usaha pariwisata. 

Pengembangan tersebut tentunya harus dikelola melalui peningkatan nilai 

tambah sumber daya yang dikelola secara terpadu dengan memperhatikan 

aspek pemerintahan yang baik, desentralisasi, sumber daya manusia, dan 

pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.  

Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui 

secara nyata kemampuan suatu daerah dalam membiayai rumah tangga 

sendiri, dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-

sumber keuangan untuk membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa 

semata -mata menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah 

pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, 

sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber 

keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan 

Negara.  

Dengan perubahan yang mendasar tersebut, maka dampak yang akan  

dirasakan oleh pemerintah daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem 

dan struktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama menyangkut 

kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia aparatur baik secara 



5 

 

 

 

kualitatif maupun kuantitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor 

penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan 

memiliki akuntabilitas. Sumber daya manusia yang diperlukan bukan  hanya 

memiliki keterampilan dan kemampuan professional dibidangnya, tetapi juga 

memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi serta 

pengabdian kepada masyarakat. 

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi  Kabupaten 

Klaten yaitu: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari 

pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat 

baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari 

sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk 

menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang relatif kecil dibanding total 

penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan pemerimaan daerah 

dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.   

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya 

kontrol pusat ke daerah melalui proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat 

dari rendahnya proporsi PAD dengan total penerimaan daerah dibanding  

besarnya subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah 

rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-

pajak daerah, restribusi daerah, laba bersih dari Badan Usaha Milik  Daerah 

(BUMD). 
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Berdasarkan uraian diatas judul penelitian ini adalah “ANALISIS 

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

KLATEN DILIHAT DARI PENDAPATAN DAERAH P ADA APBD 2010-

2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupataen Klaten dilihat dari pendapatan daerah pada APBD 2010-

2012?  

 

C. Pembatasan Masalah 

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem kinerja pemerintahan 

dan sistem keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat 

luasnya permasalahan yang akan dibahas, serta keterbatasan kemampuan dan 

waktu yang tersedia, penulis membatasi permasalahan untuk menganalisis 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terhadap laporan 

keuangannya saja pada tahun anggaran 2010-2012.  
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja  keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mengelola keuangan daerahnya 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan dari tahun anggaran 2010-2012.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Instansi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, 

pembanding dan bahan acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka 

upaya peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.  

2.  Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan  

Pemerintah Daerah. 

3.  Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang sejenis.  
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka laporan ini akan 

disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang akan 

digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah 

penelitian, meliputi: otonomi daerah, pengukuran kinerja, tinjauan 

keuangan daerah, APBD, akuntabilitas, analisis rasio keuangan 

pada APBD, tinjauan penelitian sebelumnya. 

BAB III Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis 

penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, serta 

analisis data.  

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan  

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan peneliti dengan menjelaskan keadaan umum 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.  

BAB V Penutup 

Dalam bab ini diuraikan tentang simpulan dan hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, 

dan saran-saran peneliti yang diharapkan berguna bagi Pemerintah 

daerah dan instansi terkait. 


