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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Lembaga Pemerintahan Daerah (PEMDA) adalah organisasi yang 

diberikan kekuasaan dari Pemerintah Pusat, melaksanakan dan mengatur 

kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem 

atau aturan yang terstruktur secara rinci sehingga dalam pelaksanaanya 

Pemerintah Daerah mempunyai pedoman aturan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga pemerintahan di bentuk untuk 

melayani dan mengayomi masyarakat luas, salah satunya dengan adanya 

pembangunan-pembangunan di daerah-daerah tidak hanya kota besar saja. 

Yang bertujuan untuk memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah. Demi mewujudkan kemajuan tersebut Pemerintah 

Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk 

melakukan otonomi daerah, tentunya dengan diberikan kewenangan 

tersebut Pemerintah Daerah tidak ada batasan untuk melakukan kegiatan 

pembangunan atau pemerintahan.  
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Dengan adanya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, 

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU 

No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia tercermin dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas 

azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan UU 

No.32 Tahun 2004 pengertian Otonomi Daerah adalah hak,  wewenang, 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002:18). 

Dengan adanya program tersebut daerah memilki kewenangan untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri termasuk jumlah macam dan 

bagaimana Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Otonomi daerah bertujuan agar 

pengaturan pemerintahan tidak hanya dilakukan pada Pemerintah Pusat, 

oleh sebab itu otonomi daerah dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat 

memiliki atau memenuhi haknya sehingga pemerintahan dan 

pembangunan di setiap daerah dapat berjalan lancar sesuai yang di 
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targetkan. Selain itu dengan adanya otonomi daerah pemerintahan setiap 

daerah dapat mengukur berapa besar kebutuhan yang diperlukan di daerah 

tersebut terutama daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang khusus 

atau lebih banyak. Hal ini tentunya memudahkan Pemerintah Pusat untuk 

meninjau setiap daerah di setiap provinsi di Indonesia. Adanya otonomi 

daerah juga menuntut pemerintah untuk mengatur keuangan dengan 

mandiri, dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah Daerah tidak akan 

bergantung lagi pada bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Provinsi. Kewajiban Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan setiap 

daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dialihkan 

kepada Pemerintah Daerah. Adanya desentralisasi sebagai perwujudan dari 

otonomi daerah yang mempunyai arti bahwa segala urusan, tugas dan 

wewenang diberikan kepada Kepala Daerah untuk mengurus sendiri segala 

urusan yang terkait dengan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat 

dengan tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan. Otonomi 

daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, mempunyai 

artian Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah diluar urusan Pemerintah Pusat.  

Oleh karena, itu dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang baik 

dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, dan 

akuntabel. Hal ini berkaitan dengan analisis terhadap kinerja keuangan di 

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kota Surakarta menjadi sumber informasi yang penting untuk membuat 
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segala kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Analisis 

kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan dari 

periode satu dengan periode lainnya dengan minimal jangka waktu dua 

tahun sehingga dapat diketahui perbandingan atau bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 

Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah pada era orde baru 

APBD didefinisikan sebagai rencana operasional Pemerintah Daerah, 

dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-

tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah 

selama satu tahun tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan 

dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-

pengeluaran yang dimaksud (Mamesah,1995:20, dalam Halim, 2008). 

Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu 

berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat 

dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli 

daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. 

Manurut Bambang Riyanto (2013, 4) manajemen keuangan adalah 

keseluruhan aktifitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan 

dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Di dalam 

sebuah organisasi baik organisasi publik atau bukan organisasi publik 
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tentunya memerlukan manajemen keuangan untuk mengatur segalah 

penerimaan dan pengeluaran yang ada. Dengan adanya manajemen 

keuangan tentunya akan mempermudah organisasi tersebut dalam 

melakukan aktifitasnya. Pada Pemerintah Daerah manajemen yang 

digunakan adalah manajemen keuangan daerah, agak sedikit berbeda dari 

manajemen keuangan yang secara umum.  

Manajemen keuangan daerah merupakan salah satu kunci dalam 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Keuangan daerah secara 

sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 

dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- 

pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku 

Menurut Mamesah (1995:16). Definisi dari manajemen keuangan daerah 

adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau 

kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh 

daerah tersebut (Halim, 2008:29).  

Penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) 

melakukan penelitian selama periode 2007-2011 yang menyatakan bahwa 

rasio desentralisasi fiscal pada Kabupaten Blora dikategorikan masih 

kurang. Dalam hal rasio kemandirian Kota Blora tergolong dalam pola 

instruktif artinya keikutsertaan Pemerintah Pusat masih dominan dan 

Kabupaten Blora belum bisa mandiri, pada efektifitas PAD pada 
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Kabupaten Blora sudah efektif  diatas 100%. Pada efisiensi keuangan 

daerah kurang efisien karena masih dibawah rata-rata, pada rasio 

keserasian diketahui bahwa belanja operasi daerah masih sangat tinggi 

dibandingkan dengan belanja modal.  

Penelitian dari Agung Wijaya (2012) melakukan penelitian dalam 

periode 2009-2010 yang menyatakan bahwa kemandirian Pemerintah Kota 

Surakarta masih rendah sekali karena tingkat ketergantungan pada pihak 

eksternal masih tinggi yang berupa DAU/DAK, Dana Penyesuaian. 

Sedangkan kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong 

rendah karena campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang 

dan dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. 

Penelitian dari Kus Endang Muji Rahayu (2014) melakukan 

penelitian dalam periode 2008-2012 yang menyatakan bahwa rasio 

kemandirian keuangan daerah dari Kabupaten Grobogan masih berada 

dalam pola instruktif. Rasio desentralisasi fiscal dan rasio indeks 

menunjukan kemampuan daerah masih kurang. Pada rasio keserasian 

belanja operasisional lebih besar dibandingkan belanja modal, rasio 

pertumbuhan menunjukan pertumbuhan yang fluktuatif, pada rasio 

efektivitas dan efisiensi PAD dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah Kabupaten Grobogan sudah berjalan secara efektif dan efisien. 

Dan pada rasio pengelolaan belanja daerah Kabupaten Grobogan 

dikatakan baik adanya peningkatan realisasi atas pendapatan dari 

Pemerintah Kabupaten Grobogan.  
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Penelitian dari Ika Dian Purwaningsih (2013) melakukan penelitian 

dalam periode 2009-2010 yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan 

Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik karena dari 5 rasio yang 

digunakan hanya rasio efektifitas dan aktifitas yang kurang baik. Rasio 

kemandirian pada Kabupaten Karanganyar masih rendah, Rasio Efektifitas 

sudah adanya peningkatan efektifitas kinerja. Rasio Efisien menyatakan 

Kabupaten Karanganyar sudah efisien dalam memungut PAD. Rasio 

Aktivitas lebih menekankan pada belanja operasional daripada belanja 

modal. Rasio pertumbuhan mampu menunjukan pertumbuhan yang positif.  

Dari uraian penelitian diatas dapat diketahui bahwasannya 

penelitian pada Kota Surakarta belum banyak dilakukan. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Surakarta 

menggunakan periode 2012-2016 yang lebih lama dibandingkan penelitian 

sebelumnya, karena dalam penelitian terdahulu menggunakan periode 

yang masih dibawah penelitian ini. Dengan latar belakang permasalahan 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kinerja keuangan di 

Kantor BPPKAD Kota Surakarta dengan judul “Analisis Rasio 

Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset 

Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan di Kantor BPPKAD Kota Surakarta jika 

dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah? 

2. Bagaimana kinerja keuangan di Kantor BPPKAD Kota Surakarta jika 

dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah? 

3. Bagaimana kinerja keuangan di Kantor BPPKAD Kota Surakarta jika 

dilihat dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah? 

4. Bagaimana kinerja keuangan Kantor BPPKAD Kota Surakarta jika 

dilihat dari Rasio Aktifitas? 

5. Bagaimana kinerja keuangan Kantor BPPKAD Kota Surakarta jika 

dilihat dari Rasio Pertumbuhan? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keungan Daerah. 

2. Kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio 

Efektifitas PAD 

3. Kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio 

Efisiensi PAD 
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4. Kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio 

Aktifitas 

5. Kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio 

Pertumbuhan  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian menganalisis kinerja keuangan pada 

BPPKAD Kota Surakarta dengan menggunakan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio 

Efisiensi Pendapatan Daerah, Rasio Aktifitas, dan Rasio Pertumbuhan 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk mengetahui kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta ditinjau 

dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan 

Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah, Rasio Aktifitas, dan Rasio 

Pertumbuhan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam menganalisis 

Kinerja Keuangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang semakin kompetitif 

mengikuti perkembangan zaman.  

b. Bagi peneliti, sebagai media pembelajaran untuk memecahkan masalah 

secara ilmiah. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya 

tentunya dalam bidang yang sama.   

E. Batasan Dalam Penelitian  

Batasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Laporan yang diambil adalah laporan keuangan Kota Surakarta pada tahun 

2012-2016 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan teori yang berupa pengertian dan kutipan yang diambil 

dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi tentang jenis penelitian yang dilakukan penulis, data dan sumber 

data yang didapat dalam menyusun laporan skripsi, metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam menyusun skripsi, desain pengambilan sampel, 

dan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
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Berisikan sejarah singkat tentang Kota Surakarta dan BPPKAD yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini, karakteristik responden, analisis data, 

pembahasan tentang hasil analisis data 

BAB V PENUTUP  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


