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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah daerah adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk 

menjalankan roda pemerintahan, perekonomian, pembangunan daerah, dan 

memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat agar dapat dilaksanakan secara 

transparant dan bertanggung jawab kepada pengelolaan  keuangan agar dapat 

tercipta sistem pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012).  

Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk 

menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa 

yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk 

kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, 

mutu kesehatan dan keamanan (Pramita, 2015).  

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan 

politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya 

akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pelaksanaan  pengelolaan sektor 

publik (Bastian, 2010). Maka, dengan adanya perubahan tersebut dituntut untuk 

dapat dilaksanakanya otonomi daerah (Paat, 2013). Sebagai konsekuensinya maka 

pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
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dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang 

sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jika semangat kedua 

Undang-Undang tersebut dapat diwujudkan, maka tujuan otonomi daerah adalah 

untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem 

yang lebih menjamin adanya pemerataan dan keadilan, memungkinkan addanya 

daerah yang menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan 

dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adlah 

terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bastian, 2006).  

Dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang mana daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya, selanjutnya hal tersebut dikenal sebagai Otonomi Daerah 

(Williantara dkk, 2016). Otonomi daerah dipandang lebih demokratis dan 

mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya karena masing-masing daerah 

dapat lebih leluasa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya (Wertianti, 

2013). 

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) 

kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat 

harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi 
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bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi 

lebih besar (Halim 2014: 167). 

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien, 

efektif, transparansi, akuntabilitas untuk ,mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah (Paat, 2013). Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya 

ekonomi berupa keuangan yang dapat dituangkan dalam satu anggaran 

pemerintah daerah (Retno dan Rusherlistyanti, 2013). Pengelolaan keuangan 

daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan 

dengan peraturan daerah PP No. 58 Tahun 2005 (4) tentang Asas Umum 

Pengelolaan Daerah. APBD itu sendiri terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja 

Daerah dan Pembiayaan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri bagi 

pemerintah (Kadek dan Dwirandra, 2015). Perbandingan antara komponen-

komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa 

rasio berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio 

kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio pertumbuhan pendapatan 

(Pramono, 2014). 

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara 

umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode 

tertentu (Bastian, 2006).  

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk 

menggali dan mengelola sumber–sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi 
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kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan 

kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung 

sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam 

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas 

yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Muliastini, dkk 2013).  

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai 

keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi 

dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang 

berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012). 

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan 

evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan 

pelaksanaannya (Hony, 2013). Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur 

untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode 

berikutnya. Berikut peneliti sajikan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2010 

Sumber: Data BPS Diolah, 2018 

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan masing-

masing rasio di Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Rasio kemandirian Jawa Tengah sebesar 264%, 164% lebih tinggi 

dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pada Rasio Efektivitas, 

Efisiensi dan Pertumbuhan Pendapatan pada kedua wilayah tidak jauh berbeda.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

untuk  meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam skripsi dengan judul 

“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN DAN DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio kemandirian Tahun 2010-2015? 

Rasio Provinsi Jawa Tengah Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Kemandirian 264% 118% 

Efektivitas 123% 119% 

Efisiensi 91% 99% 

Pertumbuhan 16% 7% 
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2. Bagaimanakah perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio efektivitas Tahun 2010-2015? 

3. Bagaimanakah perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio efisiensi Tahun 2010-2015? 

4. Bagaiamanakah perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan Tahun 2010-

2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio kemandirian Tahun 2010-2015 

2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio efektivitas Tahun 2010-2015? 

3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio efisiensi  Tahun 2010-2015? 

4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah 

dengan DIY jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan Tahun 2010-

2015? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

Keuangan  Provinsi Jawa Tengah dengan DIY dari Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan 

Daerah, serta Rasio Pertumbuhan Pendapatan  Menganalisis Kinerja 

Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau 

sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis 

Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman 

yang semakin kompetitif. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar 

memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Pertumbuhan 

Pendapatanuntuk menganalisis Kinerja Keuangan Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan 

sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang 

sama. 
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E. Metode Penelitian 

E.1 Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua alat 

analisis. Pertama akan dihitung rasio keuangan yang meliputi rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Selanjutnya rasio-rasio pada kedua wilayah tersebut akan 

dibandingkan dengan menggunakan Uji Beda Dua Mean yakni Uji Non 

Parametrik Kolmogorov-Smirnov Dua Sampel.  

E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang 

meliputi periode 2010- 2015 yang terdiri dari dua Provinsi di Indonesia 

yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dari  

berbagai sumber terbitan yang dipublikasikan oleh BPS yang meliputi 

variabel Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi 

Pengeluaran Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Pemerintah Pusat dari Dana 

Perimbangan.  

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terurai dalam beberapa bagian yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yaitu pembahasan yang terdiri dari 

tinjuan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, 

dan hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Metedologi Penelitian Terdiri dari Definisi Operasional 

Variabel, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan 

Data, dan Teknik Analis Data  

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan Terdiri dari Sejarah 

Singkat Perusahan dan hasil perbandingan kinerja 

keuangan provinsi Jawa Tengah dan DIY pada Tahun 

2010 sampai dengan 2015. 

BAB V  : PENUTUP 

Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


