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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia 

mengenai keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah 

yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, justru menimbulkan masalah baru 

akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Adanya temuan lembaga independen yang ikut 

mengawasi pelaksanaan otonomi daerah juga telah menyebutkan bahwa kini 

kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan (Syurmita 2014). 

Oesi Agustina (2013) menerangkan mengenai tujuan pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk 

meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat.  Dalam  otonomi  daerah  terdapat  dua  aspek  

kinerja  keuangan  yang  dituntut  agar  lebih  baik  dibandingkan sebelum 

otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan 

mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan 

Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu dari sisi  

manajemen  pengeluaran  daerah,  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  

lebih  akuntabel  dan  transparan tentunya  menuntut daerah agar  lebih efisien dan 

efektif dalam pengeluaran daerah.  Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai 
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reformasi pembiayaan atau Financing Reform. Maka untuk mencapai 

pembangunan suatu negara diperlukan  adanya  pembiayaan  dengan  sistem  

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

efisien. Pembiayaan suatu daerah  diperoleh dari  Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan 

kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. 

Mengutip temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 

(FITRA), di Indonesia terdapat 124 PEMDA yang 60% lebih APBD-nya untuk 

belanja pegawai. Jika kondisi keuangan ini dibiarkan terus-menerus, kebangkrutan 

PEMDA diperkirakan mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang. Idealnya, 

belanja pegawai kurang dari 50% dari total APBD. Jika melebihi, atau setiap 

tahun belanja pegawai mengalami kenaikan hingga menghilangkan rasionalitas 

struktur APBD, yang dirugikan adalah rakyat. Dipastikan banyak sektor publik 

dan pelayanan yang tidak akan memperoleh anggaran secara cukup, Republika 

(04/07/2011). Selain itu dikabarkan dari SOLO-POS edisi Rabu (27/7/2011) 

Mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ka-bupaten/Kota di 

negeri ini habis untuk belanja pegawai. Dalam APBD Kabupaten Klaten 2011, 

belanja pegawai menghabiskan 70% dari total APBD-nya, di Solo 60%, di 

Boyolali 69%, di Sukoharjo 62,98%, di Sragen 64,4% dan di Karanganyar 75%    

(Khoirul Fariz Atmaja, 2012). 

Agus Tubels (2014) Menjelaskan the allocation of resources artinya 

adalah fungsi pemerintah dalam menyajikan barang dan jasa terhadap masyarakat 

seperti: pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas 
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penerangan, dan telepon. Tujuan penyediaan barang dan jasa ini adalah dalam 

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Diharapkan 

penyediaan barang dan jasa ini dapat menjadi multiplier effect bagi pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan PAD. Pemerintah pusat selama ini mensyaratkan 

belanja modal daerah yang optimal adalah sebesar 30% dari total belanja daerah 

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterbitkan setiap tahun. Nilai ini 

merupakan angka ideal menurut pemerintah pusat dalam mewujudkan fungsi 

alokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Namun pada faktanya belanja 

modal pemerintah daerah tidak selalu dapat mencapai angka ideal tersebut  

Sebagai salah satu bentuk organisasi yang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum berupa peningkatan keamanan, peningkatan 

kesejahteraan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan 

dan lain-lain, entitas pemerintah merupakan sebuah organisasi yang orientasi 

utamanya tidak untuk mencari keuantungan (laba). Entitas pemerintah memiliki 

karakteristik khusus sehingga entitas ini lebih terkesan sebagai lembaga politik 

daripada lembaga ekonomi, jika dibandingkan dengan organisasi nir-laba lainnya. 

Akan tetapi, karakteristik tersebut tidak berarti bahwa entitas pemerintah tidak 

memerlukan lembaga ekonomi.  Sebagaimana  organisasi  nir-laba  lainnya,  

entitas  pemerintah  juga memerlukan  sebuah  lembaga  ekonomi  untuk  

mengatur  perekonomian  pemerintah, termasuk  pengaturan  mengenai  

pendapatan  pemerintah  yang  berasal  dari  retribusi, pajak,  dan  lain-lain,  serta  

pengaturan  mengenai  pengeluaran  pemerintah  untuk membiayai  kegiatan-
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kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  guna  mendukung pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat (Riza Dewi Al Ardi, 2011). 

Financial distress yaitu suatu kondisi yang sampai saat ini masih menjadi 

pokok bahasan utama di indonesia khususnya pada daerah. Financial distress 

merupakan kondisi yang sama sekali tidak diharapkan, karena menuju kearah 

kebangrutan. Financial distress terjadi salah satunya disebabkan oleh dana yang 

seharusnya dialokasikan sesuai dengan fungsinya tidak teralokasi sesuai dengan 

semestinya. Kegagalan fungsi alokasi pemerintah dapat disebut juga sebagai 

financial distress (Tubels, Agus, 2014). 

(Jones dan Walker, (2007) dalam Sutaryo, dkk., (2010) Menerangkan 

financial distress adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan 

pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. 

Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai 

ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada insfrastruktur yang digunakan dalam 

penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Akibat dari financial distress yaitu 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas 

yang semestinya didapatkan. Model sistem peringatan untuk mengantisipasi 

adanya  financial distress  perlu untuk dikembangkan sebagai sarana untuk 

mengidentifikasi bahkan untuk memperbaiki kondisi sebelum sampai pada 

kondisi krisis (Almilia, 2003) dalam (Yuanita, Ika ,2012).  

Cheng (1992), Christiaens (1999), Cridtianens dan Pathegem (2007) dalam 

Sutaryo,dkk. (2010) menyatakan bahwa kemandirian keuangan digunakan sebagai 

indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya 
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Sutaryo, dkk. (2012) menyebutkan bahwa rasio keuangan atas laporan keuangan 

mempunyai kemampuan untuk memprediksi status financial distress pemerintah 

daerah. Preffer dan Salancik (1978) dalam Syurmita (2014) menyatakan bahwa 

teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah 

konsekuensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang 

hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat 

pada perintah (aturan) pemerintah.  

Penelitian mengenai indikator-indikator prediksi financial distress telah 

banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian Joko Pramono (2014), Sutaryo 

dkk.(2012), Agus Tubels (2015) Khoirul (2012), S. Patricia (2010), Ika Yuanita 

(2012), dan Oesi Agustina (2013). 

Penelitian mengenai prediksi financial distress ini dilakukan mengingat 

pentingnya peran pemerintah bagi masyarakat sehingga pemerintah perlu 

mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi prediksi financial distress 

agar dapat terhindar dari kondisi financial distress, serta perbedaan hasil 

penelitian yang ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian Syurmita (2014) yang meneliti tentang prediksi financial distress 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, indikator-indokator prediksi 

financial distress dalam penelitian ini adalah kemandirian, desentralisasi, 

solvabilitas dan pemekaran wilayah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini terletak pada variabel independennya. Peneliti tidak menggunakan 

variabel pemekaran wilayah dan mengganti periode waktu yang lebih panjang dan 

baru yaitu 2010-2013. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Analisis Prediksi Financial Distress 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010-2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan terhadap prediksi financial 

distress? 

2. Apakah terdapat pengaruh desentralisasi terhadap prediksi financial distress? 

3. Apakah terdapat pengaruh solvablitas terhadap prediksi financial distress? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap prediksi financial 

distress. 

2. Untuk menganalisis desentralisasi terhadap prediksi financial distress. 

3. Untuk menganalisis solvabilitas terhadap prediksi financial distress. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaatyang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui mengenai indikator-indikator prediksi financial distress yaitu, 

kemandirian keuangan, desentralisasi dan solvabilitas. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu manjadi pedoman bagi pemerintah dalam 

mengantipasi dan membuat kebijakan baru terhadap terjadinya financial distess.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari lima 

bab yang diuraikan sebagai berikut. 

BAB I merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue 

yang mendasarai penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya akan dibahas 

mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti penulis. 

Dalam bab ini juga dipaparkan tentang tujuan penelitian manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan sktipsi. 

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan 

membahas mengenai teori kebangkrutan dan penjabaran dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Selain itu di dalamnya juga berisi penelitian 
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terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkab dalam kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III merupakan METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi 

tentang jenis penelitian, populasi, sampel penelitian, data dan sumber data, 

definisi variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang terdiri uji 

kualitas data dan analisis data. 

BAB IV merupakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam 

bab ini akan dijabarkan mengenai penyajian dan analisis data, serta penjelasan 

mengenai hasil analisis data dan pembahasannya. 

BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran. 


