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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk 

memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga 

berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut 

harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. 

Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi 

dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu 

untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan 

menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis 

laporan keuangan (Ropa, Mega Oktavia (2016). 

 Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan 

suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu 

daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta 

dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping 

meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap 

realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas 
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otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa 

meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan (Ropa, Mega 

Oktavia (2016). Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil   

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui 

analisa ini, Pemda Kabupaten Jepara dapat menilai kemandirian keuangan 

daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur 

efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur 

sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan 

daerahnya, dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan 

pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  

 Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 

keuangan daerah Kabupaten Jepara adalah melakukan analisis rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio 

pertumbuhan. Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti antaralain: Kartika, et al. (2016) yang 

menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun 

anggaran 2009-2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola 

hubungan instruktif. Namun, rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi 

tergolong sangat efektif. Dan kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi 

berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien.                     

 Rahmayati (2016) juga melakukan penelitian tentang kinerja 
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keuangan daerah dan hasil penelitian  diperoleh bahwa kinerja keuangan 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat 

kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari 

besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya 

masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja 

operasi daripada belanja modal. 

 Menurut Hanik, F.U., dan Karyanti, T.D. (2014) berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: penelitian 

menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 

14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas 

cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah 

efisien dengan rerata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten 

Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada 

untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan 

menujukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. 

Debt Service Coverage Ratio sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. 

Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang 

berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah 

Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun 
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Anggaran 2013-2015)”. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

Rahmayati, Anim. (2016) dan Hanik, Fitri Umi., dan Dwi Karyanti, 

Tutik. (2014) . Dalam penelitian tersebut dibahas tentang analisis kinerja 

keuangan daerah dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, 

Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Debt Service Coverage Ratio 

(DSCR). Data yang digunakan Laporan Keuangan Pemda Tahun 2009-2013. 

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah Lokasi penelitian yaitu di Pemda Kabupaten Jepara. Sedangkan 

sampel yang digunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013-2015.  

 Penggunaan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang digunakan 

pada penelitian Rahmayati, Anim. (2016) dan Hanik, Fitri Umi., dan Dwi 

Karyanti, Tutik. (2014) tidak digunakan pada penelitian ini ,karena pada 

tahun anggaran 2013-2015 Pemda Kabupaten Jepara tidak mempunyai 

pinjaman, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo, sehingga tidak memiliki 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR). 

 

B.   Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang Bagaimana Kinerja Keuangan Pemda 

Kabupaten Jepara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli 
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Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan,  sehingga dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1.   Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika dilihat dari            

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah? 

2.   Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika dilihat dari  

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah? 

3.   Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika dilihat dari 

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah? 

4.   Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika dilihat dari 

Rasio Keserasian? 

5.   Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika dilihat dari 

Rasio Pertumbuhan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika 

dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika 

dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. 

3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika 

dilihat dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. 
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4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika 

dilihat dari Rasio Keserasian. 

5. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jepara jika 

dilihat dari Rasio Pertumbuhan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan  tujuan  di atas, manfaat  yang diharapkan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1.   Bagi Peneliti 

   Memberikan  sumbangan  dalam   mengembangkan   akuntansi   sektor 

   publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan Pemda. 

2.   Bagi Pemda                                                                        

 Dapat dijadikan sebagai alternatif masukan untuk mengukur kinerja   

 keuangan Pemda Kabupaten Jepara. 

3.   Bagi Pembaca                                                      

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya, baik dari kalangan 

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I       Pendahuluan                                                                                     

Bab   ini  merupakan  bentuk   ringkasan   dari  isi  penelitian  dan 
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gambaran    permasalahan   yang   diangkat,  yang  meliputi   latar 

belakang  masalah,  rumusan masalah,  tujuan  penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II     Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), analisis kinerja keuangan daerah, dan tinjauan 

penelitian terdahulu.                                                                                          

       BAB III     Metode Penelitian   

                          Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV    Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini mencakup gambaran umum Kabupaten Jepara, analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V      Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan 

saran. 

 

 


