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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan penugasannya. Melalui otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali 

pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan 

prioritas pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan 

kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat. 

Otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar 

lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa 

daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama 

pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua 

yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah 

harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien 

dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai 

reformasi pembiayaan atau Financing Reform. 

Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya 

pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 
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demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh 

pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik.  

Pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan 

daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi 

akuntabilitas, Value for Money, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik 

(probity), Transparansi dan pengendalian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja 

keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan 

keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan 

desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sejak diberlakukanya otonomi daerah pada tahun 2001 kota Surakarta memikul 

suatu tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah 

yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan menigkatkan 

kinerja keuangan pemerintahnya yang akan dipertanggungjawabkan kepada 

pemerintah pusat bahkan masyarakat kota Surakarta sendiri. 

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas pendapatan  pengelolaan Keuangan, 

dan aset daerah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
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berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, 

pengelolaan Keuangan dan aset daerah. 

Adapun  Fungsi  Dinas  pendapatan  pengelolaan  Keuangan,  dan  aset 

daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset daerah. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3. Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  bidang  pendapatan,  pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. 

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam 

menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau 

kemampuan keuangan daerah. Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, 

good governance menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi 

keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Dimana dua variabel terpenting dari 

good governance adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tingkat kebijakan 

dan administratif anggaran. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, 

dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses 

penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan 

daerah pada khususnya. 

Salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat pada laporan 
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keuangan. Untuk menganalisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam 

mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analsis rasio keuangan 

terhadap APBD yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam : 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

2. Mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3. Mengukur efisiensi dalam mereaslisasikan pendapatan daerah. 

4. Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya. 

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Berdasarkan latar belakang tes diatas, maka penulisan skripsi ini 

mengambil judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat 

Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi pada DPPKA Surakarta 

Tahun 2010 - 2012)” karena untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan 

daerah dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kota Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah rasio kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan dapat mengukur akuntabilitas Pemkot 

DPPKA Surakarta pada tahun 2010-2012 ? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih 

terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan APBD tahun 2010 – 2012 

DPPKA Surakarta. 

2. Penelitian akan dilakukan pada Balai kota DPPKA Surakarta. 

3. Mengingat data yang diperoleh kurang lengkap, maka peneliti hanya 

menggunakan beberapa metode yang meliputi aspek rasio kemandirian, 

efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Di karenakan aspek 

manajemen menggunakan pertanyaan dan memiliki standar point untuk setiap 

pertanyaan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penellitian ini 

adalah Untuk mengetahui apakah rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, 

aktivitas, dan pertumbuhan dapat mengukur akuntabilitas Pemkot DPPKA 

Surakarta pada periode 2010-2012. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemkot DPPKA kota Surakarta, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan. 

Serta dapat dijadikan bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah. 

Selain itu juga dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menilai kinerja 

pengelolaan keuangan kota Surakarta dengan  yang lainnya. 
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2. Bagi Universitas, diharapkan mampu memberikan wacana dan pengetahuan 

tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Surakarta, serta dapat 

memberikan manfaat ilmu dan refrensi untuk melakukan penelitian sejenis. 

3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

analisis kinerja pengelolaan keuangan DPPKA (dinas pendapatan pengelolaan 

keuangan dan aset) di Surakarta dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi baru dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini mengikuti uraian yang diberikan pada 

setiap bab yang berurutan untuk mempermudah pembahasannya. Dari pokok-

pokok permasalahan dibagi menjadi enam bab sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : STUDI PUSTAKA 

Berisi mengenai landasan teori yang mendukung dan terkait langsung 

dengan penelitian yang akan dilakukan dari buku, jurnal penelitian, dan 

sumber literatur lain, serta studi terhadap penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang uraian langkah-langkah penelitian yang dilakukan, selain 

juga merupakan gambaran kerangka berpikir penulis dalam melakukan 

penelitiaan dari awal sampai akhir penelitian. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data-data dan informasi yang diperlukan dalam 

menganalisis permasalahan serta pengolahan data dengan menggunakan 

metode yang telah ditentukan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data 

dan analisis yang dilakukan, serta rekomendasi yang diberikan untuk 

perbaikan. 




