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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Karena pembangunan didaerah menjadi salah satu 

indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh 

karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah 

Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah, sebagai revisi 

dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas 

asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka 

dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan 

pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Dari Undang-Undang tersebut 

diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam 

rangka pelaksanaan tugas pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang 
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perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertimbangan mendasar terselenggaranya 

otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam negeri yang 

mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan 

kemandirian (desentralisasi). Selain itu keadaan luar negeri yang juga 

menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya 

saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing 

pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan 

kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian 

pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi 

daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 

2013 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dapat didefinisikan bahwa APBD sebagai suatu rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan 

pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek daerah dalam waktu satu tahun anggaran tertentu, dan 

dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan sumber-sumber 

penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang 

dimaksud. 
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Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan 

roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk 

dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan 

baik atau tidak. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial 

masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan 

pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. 

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan 

serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui 

kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah 

dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan 

realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban 

pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan 

merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi 

sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta 

penilaian kinerja. 
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Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang, tidak hanya berlaku 

pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga 

perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan 

tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap 

masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. 

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja 

pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai 

banyak tujuan, dimana tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan 

kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu 

pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang 

baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan 

satu ukuran saja, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan 

yang berbeda pula. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar 

unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002: 299). 

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-

ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio 

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu 

daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga 

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio 

keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat 
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menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah serta 

dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Analisis rasio 

keuangan biasanya membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 

(dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan. 

Untuk selanjutnya dari perhitungan dengan perbandingan rasio 

dapat diketahui atau diukur kinerjanya. Penilaian kinerja merupakan 

bagian dari sistem pengendalian manajemen. Penilaian kinerja dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sangat 

penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 

pelayanan publik yang lebih baik yaitu bukan sekedar kemampuan 

menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi 

meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

Boedi (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pada APBD pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan 

Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2006-2010 masih 

bergantung pada pemerintah pusat, walaupun efektivitas Pendapatan Asli 

Daerahnya dikategorikan sangat efektif. Tetapi tingkat kemandirian 

dikategorikan rendah sekali, sehingga pemerintah daerah Kabupaten 

Banjar diharapkan agar berusaha lebih keras dalam meningkatkan 

pendapatan terutama PADnya seperti pajak dan retribusi daerah, sektor 
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pertambangan serta sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi untuk 

ditingkatkan. 

Hidayat, Pratomo, dan Harjito (2007), melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di 

Sumatera Utara”. Hasil penelitian menyatakan bahwa indikator kinerja 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera 

Utara mengalami pertumbuhan (growth) yang positif tetapi relatif masih 

kecil peranannya (share) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan 

tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari APBD yang merupakan 

sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Powa dan Wokas (2012), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 

2008-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja 

pemerintah Kota Manado dalam menjalankan otonomi daerahnya masih 

dalam kategori rendah. Dimana kemampuan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam membiayai pengeluaran rutin daerah masih kurang 

dikarenakan besarnya pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan 

dengan belanja pembangunan. Tingkat kemandirian/kemampuan keuangan 

daerah pun masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan dana untuk 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

sosial kepada masyarakat. 
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Rinaldi (2012), dalam penelitian dengan judul “Kemandirian 

Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Bengkayang mengalami perkembangan yang berfluktuatif dan 

perkembangan pertumbuhannya cenderung menurun. Dalam menjalankan 

otonomi daerah mempunyai pola hubungan yang instruktif, artinya bahwa 

peranan pemerintah pusat lebih dominan melalui dana perimbangan dari 

pada kemandirian pemerintah daerah dalam APBD. 

Wahyuni (2012), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja 

pengelolaan keuangan Kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan 

adalah baik. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh 

pemerintah Kota Malang, seperti kemandirian keuangan Kota Malang 

yang masih rendah dan aktivitas pemerintah Kota Malang dalam 

membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap 

pemerintah daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, tinggal 

bagaimana carapemerintah daerahdalam menggali potensi sumber-sumber 

pendapatan yang dimiliki tersebut serta bagaimana strategi pembangunan 

ekonomi yang tepat guna untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang 

telah ditetapkan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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Dengan maksud agar pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian 

Powa dan Wokas (2012). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

objek penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Grobogan, tahun 

anggaran yang digunakan 2008-2012 dan adanya tambahan indikator 

analisis rasio keuangan yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) serta Rasio Pengelolaan Belanja. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis mengambil judul: “Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 – 

2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kinerja 

keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2008-2012 

berdasarkan indikator analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, 

Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Pengelolaan Belanja?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2008-2012 berdasarkan 

indikator analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, 

Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan Rasio Pengelolaan Belanja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Grobogan 

Dapat memberikan masukkan bagaimana analisis kinerja dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya 

dengan pendekatan rasio keuangan. 

2. Manfaat bagi penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya tentang indikator 

kinerja keuangan di pemerintah Kabupaten Grobogan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan dasar referensi acuan dan kontribusi ilmu pengetahuan 

mengenai analisis rasio kinerja keuangan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini diantaranya 

terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, analisis data dan pembahasan, dan penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi: Akuntansi Sektor Publik (ASP), 

Keuangan Daerah, Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Analisis Rasio Keuangan dan Tinjauan Penelitian 

Terdahulu. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dengan menjelaskan gambaran umum Kabupaten 

Grobogan, analisis data dan pembahasan. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran untuk pihak instansi yang 

bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan 

dengan penelitian ini. 

  


