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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengertian otonomi daerah menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 

1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang  Otonomi daerah 

(Otda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini 

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian 

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. 

Menurut Halim (dalam Sijabat dkk, 2013), dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengatur rumah tangganya adalah self supporting di dalam bidang 

keuangan. Artinya daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber 

keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. 
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Kinerja keuangan pemerintah 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 

didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam 

batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Syamsi,1986).   

Demikian pula dengan kota Bandung, dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka  

harus bekerja sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam 

bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus melalui 

mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, berpedoman pada pendapatan asli 

daerah (PAD) dengan mempertimbangkan masalah mendasar dan isu aktual 

serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan alasan 

inilah maka peneulis tertarik untuk meneliti kondisi keuangan kota Bandung 

dengan judul “ Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2010-2014”. 

Penelitian ini merupakan Replikasi penelitian I Dewa Gde Bisma dan 

Hery Susanto, yang berjudul  “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi 
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Nusa Tengara Barat Tahun Anggaran 2003-2007”dengan hasil yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja 

yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini 

ditunjukkan oleh ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap 

pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. 

Desentralisasi fiskal Cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap 

pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan angaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat efektif, namun efisiensi 

pengelolaan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan 

hasil tidak efisien. 

2. Dilihat dari indikator kinerja pendapatan asli daerah pendapatan asli 

daerah (PAD), secara umum sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) 

share terhadap total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tengara Barat tahun 

anggaran 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (growth) 

pendapatan asli daerah (PAD) tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD), namun apabila dibandingkan dengan 

peningkatan belanja, maka proporsi peningkatan pendapatan asli daerah 

(PAD) sangat kecil. 

3. Berdasarkan pengukuran indeks kemampuan keuangan (IKK), Provinsi 

Nusa Tenggara Barat berada pada skala indeks 0,54 selanjutnya 

diklasifikasikan kedalam keuangan daerah adalah provinsi dengan 
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kemampuan keuangan tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan 

daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih disebabkan karena besaran 

subsidi atau bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat 

melalui dana perimbangan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan 

amanat otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian daerah dan 

kewenangan luas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga 

pemerintahan daerah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah pemerintah kota bandung tahun 

anggaran 2010-2014 diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat 

ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas 

PAD dan tingkat efisiensi PAD?. 

2. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pemerintah kota bandung 

tahun anggaran 2010-2014 diukur melalui share dan growth angaran 

pendapatan dan belanja baearah (APBD), indeks kemampuan keuangan 

(IKK) dan peta kemampuan keuangan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelititan ini 

adalah : 

1. Untuk  menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah kota Bandung 

tahun anggaran 2010-2014 diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat 

ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas 

PAD dan tingkat efisiensi PAD. 

2. Untuk mengganalisis kemampuan keuangan daerah pemerintah kota 

bandung tahun anggaran 2010-2014 diukur melalui share dan growth 

angaran pendapatan dan belanja baearah (APBD), indeks kemampuan 

keuangan (IKK) dan peta kemampuan keuangan. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi dinas pendapatan daerah  kota 

bandung dalam mengambil keputusan dan kebijkn dalam pengelolaan 

keuangan daerah agar efektif dan efisien serta tepat sasaran.  

2. Bagi dinas pendapatan daerah kota bandung dapat dijadikan masukan dan 

acuan dalam mengambil kebijkan sebangai upaya menigkatkan pendapatan 

asli daerah Kota Bandung. 

3. Bagi pemerinatah kota bandung, masukan dengan pertimbangan 

ketersediaan dana pembangunan  sehingan diharapkan pembanguanan 

berjalan lancar. 
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4. dapat dijadikan masukan kepada badan perencananan daerah kota bandung 

agar terjadi keseimbangan antara perencanaan pembangunan  dan 

ketersedianan dana. 

5. Dapat di jadikan referensi bagi penelitian yang terkait  dimasa yang akan 

datang. 

 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Setyosari 

(2002) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk  

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah 

orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa 

dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata dengan 

menggambarkan dan menganalisis obyek penelitian. Objek penelitian ini 

adalah  kinerja keuangan daerah pemerintah kota bandung tahun anggaran 

2010-2014. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

kota Bandung adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio tingkat 

kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi 

fiskal dan tingkat efektivitas PAD. Sedangkan untuk mengukur kemampuan 

keuangan daerah di ukur mengunakan melalui share dan growth indeks 

kemampuan keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan Keuangan. 

Adapun formulasi untuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat 
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desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas PAD. Masing-masing adalah sebagai 

berikut (Halim, 2011): 

1. Rasio Kemandirian 

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang 

menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah 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 

Rasio Kemandirian
Pendapatan Asli daerah PAD

Dana Perimbangan x100% 

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. 

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan 

daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui 

optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara Dana Perimbangan 

terhadap pendapatan daerah . Dengan Formulasi sebagai berikut : 

          Rasio ketergantungan
Dana perimbangan
Pendapatan Derah x100% 

3. Rasio Desentralisasi Fiskal 

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan 

tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat 

desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rasio PAD terhadap Pendapata daerah. Berikut formula untuk mengukur 

tingkat Desentralisasi Fiskal : 
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Rasio Desentralisasi Fiskal
Pendapatan Asli daerah PAD

Pendaptan Daerah x100% 

4. Rasio Efektifitas pendapatan  asli daerah (PAD) 

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang akan dicapai. Tingkat 

efektifitas dalam penelitian ini d ukur dengan  realisasi pendapatan daerah 

terhadap target penerimaan pendapatan daerah. Berikut formula untuk 

mengukur tingkat Efektifitas: 

Rasio Efekti itas
Realisasi pendapatan daerah

Target penerimaan pendapatan daerah x100% 

Adapun Kemampuan keuangan daerah diukur dengan  menghitung 

rata-rata dari indeks share, growth, elastisitas berikut ini rumus dari masing –

masing indeks. 

1. Share  

Share adalah indikator ukuran untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan 

daerah. Dengan formulasi sebagai berikut : 

 
PAD

Total belanja x100% 

Indeks share 

Index 
Nilai  hasil perhitungan nilai  minimum

nilai  maxsimum nilai  minimum
x100% 

2. Growth  

Ukuran yant menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatakan keberhasilannya dalam 
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mendapatkan .pendapatan asli daerah (PAD) dari periode ke periode. 

Dengan formulasi sebagai berikut :  

PADi
PADi 1 x100% 

Indek growth 

 
nilai  hasil pengukursn nilai  minimum

nilai  maxsimum nilai  minimum
x100% 

3. Elastisitas 

Elastisitas adalah ukuran yang menggambarkan sensitivitas atau 

elastisitas pada terhadap perkembangan ekonomi dengan formulasi sebagai 

berikut: 

Pertumbuhan Ekonomi 100% 

Indeks elastisitas 

Index Elastisitas
nilai   hasil pengukuran nilai   minimum

nilai  maxsimum nilai  minimum  x100% 

4. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) 

Adapun metode indeks kemampuan keuangan merupakan rata-rata 

hitung dari indeks pertumbuhan growth, indeks elastisitas dan indeks 

Share. Dengan demikian formula IKK adalah: 

IKK= (XG + XE + XS) / 3 

Keterangan :   

XG = Indeks Pertumbuhan 

XE = Indeks Elastisitas  

XS = Indeks Share  

  



10 
 

Tabel  1-1 
Kriteria Tingkat  Kemampuan Keuangan Daerah  

 
Indeks Kemampuan Keuang Darah Klasifikasi 

0,00-0,33 Rendah  
0,34-0,43 Sedang  
0,41-1,00 Tinggi 
Sumber: Bappenas, 2003 

 

5. Peta Kemampuan Keuangan 

Peta Kemampuann Keuangan berdasarkan meode kuadran, terbagi 

menjadi empat kuadran  dengan kondisi masing-masing tercantum dalam 

tabel 1-2. 

Tabel 1-2 
Peta Kemampuan Keungan Daerah Berdasarkan Metode Kuandran 

 
Rata-rata Growth (%) 

Rata-rata 
KUADRAN II KUADRAN I 
Share : Rendah Share : Tinggi 
Growth: Tinggi Growth : Tinggi 

 Share  (%) 
KUADRAN IV KUADRAN III 
Share : Rendah Share : Tinggi 
Growth: Rendah Growth : Rendah 

Sumber: Bapenas 2003 
 

Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah dengan metode 

kuadran maka dapat dikelompokkan status kemampuan keuangan dengan 

kriteria atau kondisi seperti pada tabel 1-3. 
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Tabel 1-3 
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan 

 
KUADRAN KONDISI 

I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besarIdalam 
total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan 
mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan 
dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi. 

II Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai 
kemampuan mengembangkan potensi lokal sehinga PAD 
berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. 
Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah 
namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. 

III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam 
Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena 
pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap 
Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. 

IV Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil 
peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum 
mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. 
Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan 
PAD rendah 

Sumber: Bapenas 2003 
 


