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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang telah terjadi diseluruh

masyarakat dunia yang tak mungkin dihindari, dimana setiap perubahan-

perubahan yang terjadi bergerak begitu cepat sehingga sebuah informasi 

mutlak diperlukan dalam setiap detik perubahan yang terjadi, hal itu akan 

mempengaruhi segala aspek kehidupan khususnya dalam tataran negara 

dimana akan berpengaruh pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. 

Oleh karenanya bangsa Indonesia bagian dari masyarakat dunia juga akan 

terkena efek dari pada globalisasi hal ini perlu disiapkan bukan untuk 

dihindari sehingga globalisasi yang terjadi dapat memberikan kontribusi yang 

positif bagi setiap negara, salah satu implementasi dari globalisasi di 

Indonesia adalah gerakan reformasi sebagai tuntutan atas keterbukaan 

demokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

goverment).

 Era reformasi 1998 bagi bangsa Indonesia merupakan  masa transisi 

pemerintahaan dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik menuju 

pemerintahan yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari sebuah 

tuntutan akan demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta 

memperhatikan akan sebuah potensi sumber daya yang beraneka ragam. 
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Sumber daya yang dirasa cukup potensial yang dimiliki oleh daerah sebagian 

besar dikirim ke pusat, sehingga daerah mempunyai tingkat ketergantungan 

yang tinggi kepada pusat. Belum lagi ketimpangan yang terjadi antara daerah 

lain, pemerintah daerah mengirim sumber daya alam yang besar tetapi 

mendapatkan anggaran yang tak sebanding, sehingga akan terkesan 

pemerintah pusat kurang adil dalam pengalokasian anggaran keuangan, untuk 

mengurangi ketimpangan tersebut dibuatlah undang-undang sebagai landasan 

untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemerintahaan dilaksanakan 

atas dasar desentralisasi,  asas dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan, 

maka dalam rangka desentralisasi pemerintah membentuk pemerintah provinsi 

dan pemerintah kota sebagai daerah otonom. Selain itu Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dalam otonomi, daerah ini daerah diberikan kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, 

prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Dalam hal pembentukan daerah, faktor-faktor 

kemampuan ekonomi, potensi daerah luas wilayah kependudukan, aspek 

sosial politik sangat penting dalam rangka untuk memberikan peningkatan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
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dapat terpenuhi. Berkaitan dengan hal tesebut peranan pemerintah daerah 

sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan daerah. Dalam 

rangka kesiapan daerah maka perlu adanya kerjasama dengan daerah lain guna 

menunjang pembangunan sehingga pembentukan kawasan khusus antara 

daerah bisa dilakukan untuk mendorong ekonomi suatu daerah.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari 

peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi dengan 

harapan pertama adanya sebuah pengolahan suatu aktivitas dan keuangan 

secara ekonomis, efisien dan efektif , kedua  adanya sebuah transparasi publik 

sehingga dalam memberikan pelayanan publik dapat maksimal, ketiga adanya 

ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi dan 

mengkontrol anggaran publik. Kesemua itu dalam rangka adanya trasparasi 

publik yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga good goverment dapat 

tercapai. Dalam rangka itu maka perubahan sistem dari sentralistik menuju 

desentralistik sangat diperlukan yang landasan hukumnya adalah kedua 

undang-undang tersebut.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut tidak menutup 

kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dulu tersentral di 

pemerintah pusat ini akan beralih ke daerah, misalnya dalam APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sebagai produk kebijakan 

pemerintah. Selama ini sarat dengan kepentingan dan pengalokasian anggaran. 

Dalam pelaksanaannya sarat dengan penyimpangan-penyimpangan ataupun 

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Maka perlu adanya suatu kontrol baik 
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dari pihak legistatif maupun dari masyarakat langsung atau oleh LSM  

(Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai sebagai lembaga publik, sehingga 

tuntutan akan keterbukaan, transparasi dan keadilan dalam rangka 

mewujudkan kesejateraan masyarakat sangat diperlukan (Puriyadi, 2007: 9)

Tuntutan akan sebuah transparasi dan keterbukaan yang sangat 

diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah 

daerah yang harus didukung oleh sistem akuntansi menyediakan informasi 

untuk tujuan pertanggung jawaban ( stewardship and accuntability). 

Mengontrol dan pengawasan atau pengendalian manajemen pemerintah daerah 

(Setyawan: 2002 ). Transparasi dan akuntabilitas telah menjadi tujuan yang 

terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia, maka akuntabilitas akan 

sangat penting karena akuntabilitas bagian dari manejemen keuangan sehingga 

tuntutan akan adanya transparasi publik baik secara aktivitas ekonomi, 

pengolahan anggaran yang efektif dan efisien sehingga kebijakan pengolahan 

keuangan dapat terkontrol, disamping itu konsep value for money, kejujuran, 

transparasi dan pengendalian sehingga good goverment dapat terwujud.

Transparasi berarti Keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh 

lembaga legistatif yaitu DPR/DPRD dan masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam hal penyusunan anggaran. Menurut pemahaman umum, partisipasi 

masyarakat adalah akses masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil 

pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi 
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antara masyarakat dengan pemerintah. Transparasi pengolahan keuangan pada 

akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 

sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan 

kedua elemen itu hubungannya partisipasi dan koordinasi sehingga tercipta 

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel dan responsif 

terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sementara pengendalian berarti 

penerimaan dangan pengeluaran harus sering dimonitor, dengan cara 

membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (Nur Achmad 

Affandi, 2001).

Penilaian kinerja keuangan berlaku pada semua lembaga, baik lembaga 

non profit maupun lembaga profit. Dalam hal ini kebutuhan laporan keuangan 

dalam rangka menilai kinerja tentunya akan berbeda dengan lembaga 

pemerintahan dengan non pemerintah. Kebutuhan penggunaan laporan 

keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan 

aset bersih saja, namun lebih dari itu penggunaan laporan keuangan 

pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat 

diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas tingkat suatu program. 

Efesiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan 

masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil 

(outcome) dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini program 

pemerintah yang telah ditetapkan dalan APBD yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan palaksanaan 
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pembangunan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini 

dapat dilihat apakah program dari pemerintah sudah efektif dan efesien.

Analisis keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-

ciri berdasarkan laporan keuangan yang telah tersedia. Analisis rasio keuangan 

pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari 

satu periode dengan periode sebelumnya sehigga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. Selain itu pula dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah 

daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah yang lain yang terdekat ataupun 

yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio 

keuangan pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah daerah yang lainnya. 

Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

ini diharapkan dapat menjadi suatu ukuran untuk menilai kemandirian 

keuangan suatu daerah dalam menghargai otonomi daerah serta dapat melihat 

tingkat pertumbuhan pembangunan dan perkembagan tentang penggunaan 

pendapatan dan pembiayaan yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Analisis rasio keuangan adalah salah satu alat yang digunakan dalam 

mengukur kinerja suatu lembaga atau oraganisasi. Dalam hal ini berlaku pada 

semua organisasi baik organisasi pemerintah dan non pemerintah. Dalam 

pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio keuangan 

daerah yang merupakan inti dari pengukuran kinerja sekaligus konsep 

pengukuran organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggung 

jawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. 
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Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk  (Halim, 

2002: 126) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

otonomi daerah.

2. Megukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah.

5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian diatas terkait sektor publik, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul:

”ANALISIS ANGGARAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH 

KOTA SURAKARTA DILIHAT DARI AKUNTABILITAS KINERJA

KEUANGAN ”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah 

bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran keuangan Daerah Pemerintah Kota 

Surakarta dilihat rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)?
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C. Pembatasan Masalah

Kerana dimensi penilaian akuntabilitas sangat luas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu Perkembangan Kinerja Anggaran 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta tahun Anggaran 2005-2007.

D. Tujuan penelitian

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah sering kali tejadi 

ketidaksesuaian, berawal uraian latar belakang masalah tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja Anggaran 

Keuangan Pemerintah Kota Surakarta di Lihat dari Akuntabiltas dan apakah 

Anggaran Keuangan Pemerintah kota Surakarta sudah berjalan secara efektif 

dan efisien.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Secara akademik dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah 

kota Surakarta tentang pertanggungjawaban laporan keuangan yang lebih 

Accountable, transparan dan dapat diterima dan dipahami oleh publik.

2. Dapat dijadikan standard penilaian kinerja yang menggunakan konsep 

akuntabilitas (accountability).

3. Menjadikan refensi ilmu bagi penulis terkait Anggaran Pemerintah dan 

Belanja Daerah (APBD).
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F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sisitematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang akuntabilitas, 

kinerja anggaran, tinjauan akuntansi pemerintah, tinjuan 

akuntansi keuangan daerah, APBD, partisipasi masyarakat, 

analisis rasio APBD dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, 

data dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum daerah Kota 

Surakarta, dan membahas analisis data yang dilakukan untuk 

menilai Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada 

pemerintah daerah Kota Surakarta.
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