
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini negara Indonesia sedang memasuki masa transisi pemerintahan 

dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralik menuju sistem pemerintahan 

yang bersifat desentralik. Perubahan tersebut diwujudkan dengan memberikan 

otonomi kepada daerah. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 

ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inti dari 

otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan 

peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan serta memajukan 

daerahnya.Undang-undang nomor 33 tahun 2004 sebagai revisi undang-undang 

nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 

akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.  

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah 

daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Sesuai 

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-

sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment), antara 

lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana 
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Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK). Disamping dana 

perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai 

pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berupa pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama 

suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi 

daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang 

kuat (Hidayat, Pratomo, dan Harjito, 2007). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2011 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 244 Tahun 2010 mengenai 

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 

Anggaran 2011, daerah mendapat kesempatan untuk mengurus dan mengelola 

sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Pengelolaan PBB secara mandiri diharapkan dapat memberikan kontribusi 

optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga mampu meningkatkan 

daya saing masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keragaman 

daerah.  

Tatanan pemerintah yang mengarah pada diberlakukannya otonomi 

daerah, menuntut kemandirian daerah dan peran serta masyarakat. Untuk 
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mempersiapakan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah 

adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah 

daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Dalam 

menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat 

menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong 

peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerintahan 

dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimilki oleh 

masing-masing daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.  

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang 

keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi daerah. 

Daerah otonomi diharapkan mampu serta mandiri di dalam membiayai 

kegiatan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada 

pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sudah sewajarnya PAD dijadikan tolok ukur dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, demi meningkatkan kemandirian dalam 

menghadapi otonomi daerah. Untuk mengetahui apakah suatu pemerintah 

daerah telah siap menjalankan otonomi daerah dapat dilakukan dengan suatu 

analisa terhadap kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan.  

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan 

suatu daerah. Salah satu cara untuk menganlisis kinerja keuangan suatu daerah  
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adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis 

kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai rasio, diantaranya rasio 

efektifitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian. 

 Berdasarkan uraian di atas mereplikasi penelitian dari Andreas dan Dwi 

Sarmiyatiningsih (2010) yang mengungkapkan bahwa sesudah 

diberlakukannya otonomi daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun 

artinya belanja daerah cenderung efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahn yang sama. 

Sedangkan yang membedakan adalah pada obyek penelitiannya yaitu di 

kabupaten Sukoharjo. Untuk itu penulis mengambil judul : “ANALISIS 

KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SETELAH 

DIBERLAKUKANYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN 

SUKOHARJO”.   
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi , efektifitas PAD dan kemandirian keuangan 

daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 

2006 – 2012 dan prediksi tahun 2015. 

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan otonomi daerah di 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 – 2012 dan prediksi tahun 2015.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi , efektifitas PAD dan kemandirian 

keuangan daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2006 – 2012 dan prediksi tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan otonomi 

daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 – 2012 dan prediksi tahun 

2015. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi 

dalam mengelola dan pengembangan daerah di masa depan. 
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2. Manfaat bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang 

bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan 

pihak fakultas. 

3. Manfaat bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan Pemerintah 

Daerah atau peneliti lain yang sejenis, atau pengembangan lain dari 

peneliti ini. 

4. Dapat dijadikan standarisasi penilaian kinerja dengan menggunakan 

konsep akuntabilitas. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman maka dibuat rancangan penulisan 

sebagai berikut:  

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. Tinjauan pustaka ditulis pada bab II. Bab ini 

menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi: 

otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, pengukuran kinerja daerah, tinjauan 

keuangan daerah, APBD, akuntabilitas, jenis rasio keuangan pada APBD. Bab 

III menguraikan metode penelitian. Bab ini  menjelaskan objek penelitian, 

jenis dan sumber data, variabel dan pengukuran, metode analisis data. Bab IV 
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menguraikan pembahasan. Bab V menguraikan penutup. Bab ini membahas 

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menjelaskan 

keadaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, analisis data dan 

pembahasannya. Penutup penutup yang berisi tentang kesimpulan dan hasil 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya,  dan saran-saran 

penelitian yang diharapkan berguna bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak 

lain yang terkait. 


