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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan 

banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Perubahan tidak 

terjadi di pusat tetapi juga di daerah. Setelah era reformasi, sistem 

pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. 

Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi 

pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Akibatnya 

dari adanya otonomi daerah dituntutnya pemerintah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan 

pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan. 

Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah itu sendiri. 

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah 

dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali 
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potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 

keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan 

dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak, (2) hasil retribusi 

daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-

lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan 

mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung 

pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD 

akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di 

samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan 

semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan 

sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan 

sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran 

penyelenggaraan urusan daerahnya.  

Selain PAD, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. 

Dalam UU No.33/2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
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Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Derah adalah suatu 

sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, 

dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potemsi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. 

(Julitawati, 2012). 

PAD dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai 

sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD 

daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara 

otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai 

daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan 

pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak 

terhambat.  

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategik planning. 

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu 

tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. 

(Mokodompit, 2014). 

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi 

kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, 



4 

 

 
 

mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam 

memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah 

melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan. Mahmudi (2010:142) 

analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. 

Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan 

pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan 

menggunakan dana untuk pembangunan negara. Pengukuran kinerja 

keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer 

dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntanbilitas bukan 

sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan 

secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja keuangan dapat menunjukkan 

bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam 

memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Untuk 

mengetahui kinerja keuangan, maka diperlukan suatu analisis terhadap kinerja 

keuangannya. 

Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang 

keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah 

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, 

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak 

tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan 
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dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam 

batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Florida:2007) 

dalam Alfarisi (2015). 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Julitawati, dkk (2012) yang 

dahulu meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. Penelitian tersebut mengambil populasi seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 18 kabupaten dan 5 

kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) 

dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  JAWA 

TENGAH” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dalam penelitian imi 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 
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1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah ? 

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk menganalisis apakah Dana Perimbangan Daerah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

cakrawala berfikir dalam hal wawasan dibidang kinerja keuangan dalam 

pemerintah kabupaten/kota serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan 

berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya 

dengan kenyataan yang ada. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah  

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan peran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

3. Bagi Pembaca dan Almamater 

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka 

pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam manambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah 

gambaran yang jelas dan mudah bagi para pembaca dalam memahami 

penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang singkat. Bab ini diuraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan pembahasan tentang kajian kepustakaan tentang teori 

yang melandasi penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
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Perimbangan, kinerja keuangan pemerintah, penelitian terdahulu, model 

penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang definisi operasional dan variabel penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, 

metode pengumpulan data dan metode analisisnya. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskriptif 

dari objek yang diteliti, penjelasan dan pembahasan mengenai hasil 

perhitungan atau analisis data dengan metode analisisnya, serta interprestasi 

hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta 

keterbatasan penelitian, dan saran yang akan disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan bagi peneliti. 

 

 

 

 

  

 


