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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berlakunya Undang-undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan antar pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota telah diberi 

wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri dengan adanya 

pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah sehingga 

menciptakan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan 

suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan 

sumber daya keuangan daerah tersebut. (Bisma, 2010) 

Pendanaaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme 

perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah sendiri dan mekanisme 

perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk 

memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu 

dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi Khusus. (Undang-undang Nomor 33/2004) 
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Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah 

diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan 

bertumbuh kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Pendapatan 

Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap 

alokasi belanja langsung. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup 

signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas 

pemerintah dan program-program pembangunan daerah (Julitawati, 2012). 

Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengindentifikasi 

sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka 

akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan 

dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus 

merupakan dana yang berasal dari dana Perimbangan. Dana perimbangan yang 

besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat 

pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi 

kebutuhan daerahnya. 

Pemerintah daerah membutuhkan dana maupun pendapatan dalam 

melaksanakan pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi, dimana pembiayaan 

tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Searah pada 

tujuan otonomi daerah yang seharusnya mengelola keuangan daerah secara baik. 
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Menurut (Mardiasmo, 2002) dalam penelitian (Novlie, 2015) pelimpahan tanggung 

jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya 

nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maka 

dalam pengelolaan keuangan seharusnya dilakukan secara efisien, efektif serta 

optimal, karena ini mengenai target dan realisasi penerimaan daerah dan realisasi 

daerah. Apabila pengelolaan keuangan sudah efisien dan efektif berarti bahwa 

adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya 

belum efisien dan efektif maka perlu penekanan realisasi supaya pengelolaan 

menjadi lebih baik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan 

itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerah semakin 

lama semakin membaik. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Novlie, 2015) yang mengatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan 

daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami perkembangan yang mengarah 

pada kriteria tidak efisien, yaitu 103.66%. Hasil rasio terus berfluktuasi sampai 

pada tahun 2013 dengan rasio sebesar 97.69% atau kriteria kurang efisien. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih kurang baik. Selain itu hasil pada 

perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2008-2013, tingkat 

efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkisar 

antara 93.34% sampai dengan 171.59%. Pencapaian hasil tersebut 

mengimplikasikan bahwa tingkat efektivitas pemerintah daerah Kabupaten 

Minahasa Tenggara dalam mengelola keuangan daerahya menjadi lebih efektif 
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pada periode Kabupaten Minahasa Tenggara terpisah dengan Kabupaten Minahasa 

Selatan. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian yang telah diuraikan 

di atas, maka peneliti mengangkat judul: “Analisis Efisiensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Tahun 2010-2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa efektifkah kinerja keuangan daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2016? 

2. Seberapa efisienkah PAD, DAU dan DAK pada kinerja keuangan daerah 

Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat keefektifan dan keefisienan kinerja keuangan 

daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2016. 

2. Untuk mengetahui tingkat keefisienan PAD, DAU dan DAK pada kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 2010-2016 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Pemerintah diharapkan sebagai masukan dan informasi untuk 

mengambil kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 
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2. Bagi masyarakat umum merupakan sebagai referensi ataupun sebagai bahan 

dasar dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan 

pengetahuan bagi akademisi mengenai pertumbuhan ekonomi daerah 

Kabupaten/Kota Wonogiri. 

E. Metode Analisis Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dimana data bersumber dari data 

asli yang sudah ada dan peneliti hanya mengelola data yang sudah ada untuk 

mendapatkan hasil dari variabel yang terkait. Penelitian ini menekankan analisa 

pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu. 

Peneliti mendapatkan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran 

Kabupaten Wonogiri yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan. Data ini berupa laporan realisasi APBD 

Wonogiri pada tahun 2010 – 2016. 

2. Alat dan Model Penelitian 

Peneliti menganalisis menggunakan cara Analisis Metode Pengukuran 

Efisiensi atau Data Envelopment Analysis (DEA). Data Envelopment Analysis 

(DEA) adalah sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur 

efisiensi teknik suatu unit kegiatan ekonomi (UKE)/DMU dan membandingkan 

secara relatif terhadap DMU/UKE yang lain. (Coelli.T. 1996). 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan 

sebagai bahan pendukung atau mendasari penelitian, 

penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini  membahas  tentang obyek penelitian, jenis penelitian 

serta  sumber data penelitian, definisi operasional variabel 

dan pengukurannya, penurunan model dan metode analisis 

data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan interprestasi hasil. 

BAB V  PENUTUP 

Bab lima berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan 

bab-bab sebelumnya.
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