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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja

sektor publik. Negara penganut sistem apapun sangat membutuhkan sektor

publik, sekalipun penganut sistem kapitalis apalagi sosialis. Di Indonesia

yang bukan merupakan negara kapitalis maupun sosialis, melainkan negara

pancasila juga menjadikan sektor publik sebagai sektor terpenting negara. Hal

ini disebabkan karena sektor publik sangat berpengaruh terhadap sektor

lainnya yaitu sektor bisnis atau swasta maupun sektor sosial.

Menurut Mahmudi (2011), sektor publik merupakan organisasi yang

bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara atau

pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan

negara. Penyelenggara sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di era otonomi daerah ini

pemerintah daerah diberi hak untuk melayani masyarakat setempat dan

mengatur administrasi keuangannya sendiri, baik pendapatannya maupun

pengalokasian pengeluarannya. Secara otomatis kegagalan pemerintah daerah

merupakan bagian dari kegagalan pemerintah pusat dalam hal pelayanan

publik.

Semua lapisan masyarakat sangat membutuhkan sektor publik, karena

hanya sektor ini yang bisa menyediakan barang-barang publik yang
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dibutuhkan masyarakat. Barang publik misalnya keamanan, kepolisian dan

pengadilan. Tidak mungkin sektor bisnis akan menyediakan beberapa hal

tersebut karena sektor bisnis hanya bergerak kepada kegiatan yang bersifat

profit oriented. Sedangkan sektor sosial walaupun tidak bersifat profit

oriented akan tetapi sektor ini hanya sebatas memberikan pelayanan sosial

kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah daerah termasuk salah satu organisasi sektor publik yang

melayani masyarakat didaerahnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah

maka pemerintah daerah harus menguras tenaga dan pikiran agar mampu

mengelola organisasi atau pemerintahanya dan menjalankan pelayanan publik

kepada masyarakat setempat secara optimal. Pengelolaan itu dilakukan

dengan cara membuat perencanaan pembangunan daerah namun disesuaikan

dengan keuangan yang ada. Secara otomatis pemerintah daerah juga

merumuskan anggaran supaya kinerja keuangan untuk pembangunan tepat

sasaran.

Oleh karena pentingnya kinerja keuangan untuk pelayanan publik,

peneliti akan meneliti kinerja keuangan di era otonomi daerah ini di daerah se

karesidenan Pekalongan dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja

Keuangan Daerah se-Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011”
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B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan di daerah se-Karesidenan Pekalongan

tahun 2007-2011 ?

2. Berapakah nilai indeks kemampuan keuangan (IKK) daerah se-

Karesidenan Pekalongan dan bagaimana peta kemampuan keuangannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun

2007-2011.

2. Mengukur nilai indeks kemampuan keuangan (IKK) daerah se-

Karesidenan Pekalongan dan menganalisis peta kemampu an keuangannya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah pusat, yaitu sebagai bahan pertimbangan melakukan

pengambilan kebijakan mengenai dana perimbangan.

2. Pemerintah kota atau kabupaten se-Karesidenan Pekalongan, yaitu sebagai

masukan dalam mengambil kebijakan tentang pengelolaan keuangan

daerah.

3. Peneliti lain, yaitu sebagai referensi penelitian yang terkait di masa yang

akan datang.
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E. Metode Analisis Data

Analisis kinerja keuangan daerah menggunakan tiga indikator, yaitu

(Mahmudi, 2011) :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukan tingkat

kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada

daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah maka semakin

tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan menggambarkan seberapa besar ketergantungan

daerah terhadap dana ekstern atau dana transfer dari pemerintah pusat

maupun provinsi dalam membiayai jalannya pemerintahan yang dihitung

dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima

oleh daerah dengan total pendapatan.

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukan

kemampuan  keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang

diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah

bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Pemetaan kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan

menggunakan indeks kemampuan keuangan (IKK) dan metode kuadran



5

(Bappenas, 2003). Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata

dari rata-rata indeks growth, share, dan elastisitas.

Alat analisis lainnya yang digunakan untuk pemetaan keuangan

daerah dalam penelitian ini adalah metode kuadran. Metode kuadran

merupakan salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan  daerah

berdasarkan kuadran dimana sumbu horizontal merupakan besarnya nilai

rata-rata growth dan sumbu vertikal merupakan nilai rata-rata share. Dengan

demikian dalam metode kuadran ini terbagi menjadi empat wilayah, dimana

wilayah satu merupakan wilayah yang nilai rata-rata growth dan nilai rata-

rata share nya tinggi, wilayah dua nilai rata-rata growth tinggi namun nilai

rata-rata share nya rendah, wilayah tiga nilai rata-rata growth rendah tetapi

nilai rata-rata share nya tinggi, dan yang terakhir wilayah empat yaitu

wilayah yang nilai rata-rata growth maupun rata-rata share rendah (lihat

gambar 1-1).

Gambar 1-1
Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Kuadran
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Kuadran III
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Sumber : Bappenas, 2003.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahulan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan

yang mendasari dan mendukung penelitian, setelah itu menjelaskan

penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas objek peneliltian, jenis dan sumber data, definisi

operasional variabel, pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum keuangan daerah, analisis

data keuangan daerah, dan deskripsi hasil analisis kinerja keuangan

daerah se-Karesidenan Pekalongan.

BAB V KESIMPULAN

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


