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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi diberbagai bidang yang berlangsung di indonesia telah 

membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta 

ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan 

pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya 

otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan  terhadap kemandirian 

daerah. 

 Dikeluarkanya Undang – Undang No.32 tahun 2004 kemudian 

diperbaharui menjadi Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, menjadi langkah awal dalam 

memulai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Dengan dikeluarkanya 

Undang – Undang tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang 

luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanya sendiri mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap 

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan 

berkesinambungan (Sulianti dan Ika,2012). 

 Berkaitan dengan kewajiban tersebut maka pemerintah daerah 

diharuskan dapat mengelola potensi yang dimiliki daerahnya yaitu potensi 
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sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan 

secara optimal (Sulianti,2012). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.64 tahun 

2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 

dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, 

taat pada peraturan perundang –undangan yang berlaku, efisien, efektif, 

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan 

kepatuhan. Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan 

pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga 

pemerintah daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian 

yang sifat dan cakupanya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh 

lembaga perusahaan yang bersifat komersil. Keraguan masyarakat ini dapat 

diatasi dengan adanya pengukuran kinerja (Sesotyaningtyas,2012). 

Diberlakukanya paket Undang – Undang otonomi daerah dan 

keuangan negara tersebut tentunya memiliki tujuan yaitu agar terciptanya 

suatu kemandirian daerah. Menurut Hadi (2010) kemandirian daerah yang 

dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian daerah dalam hal 

pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya tanpa ada campur tangan 

pemerintah pusat. 

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu tujuan dari 

otonomi daerah. diadakanya otonomi daerah diharapkan masing – masing 

daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing – 

masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya 

otonomi daerah diharapkan masing – masing daerah dapat mencapai suatu 
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kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat ditinjau dari 

besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh setiap pemerintah 

kabupaten / pemerintah kota. Semakin besar PAD dibandingkan dengan 

bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten / pemerintah kota tersebut 

dikatakan mandiri (Muliana,2009). 

Pencapaian realisasi atas anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh 

realisasi penerimaan daerah, terutama dari pendapatan asli daerah (PAD) 

Junarwatidkk (2013). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan kekayaan riil 

dari masing – masing daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) sendiri bersumber 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah (Masdiantini dan Erawati, (2016). 

Kesesuaian waktu serta efektifitas penerimaan dan pengeluaran akan 

berpengaruh terhadap tingkat realitas belanja. Oleh karena itu pendapatan asli 

daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang dapat dikontrol oleh 

pemerintah daerah, maka realisasi belanja akan dipengaruhi oleh realisasi 

pendapatan asli daerah (PAD) (Abdullah, 2013 dalam penelitian Junarwati 

dkk,  2013). 

Namun dalam implementasinya,otonomi daerah ternyata masih 

mempunyai kendala, salah satunya adalah adanya dispartis (kesenjangan) 

fiskal antar daerah. salah satu hal yang menjadi solusinya adalah dana 

perimbangan, yakni sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat 

untuk membiayai program – program pemerintah daerah (Nam, 2001 dalam 

Maiyora, 2015). Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan 
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daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Apabila 

pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah 

diteapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu 

sendiri (Budianto dan Alexander,2016). 

Kemakmuran pemerintah daerah ditentukan dengan besarnya nilai 

tambah berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan 

nilai yang positif akan mendorong adanya investasi dan secara bersamaan 

investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur suatu 

daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi disuatu 

daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, 

dan belanja modal juga mengurangi total utang kepada pihak luar 

(Simanullang,2013). 

Muhayanah (2016) dalam penelitianya menjelaskan belanja modal 

merupakan bentuk investasi yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin 

banyaknya infastruktur dalam pemerintah daerah bisa dicerminkan 

berpengaruh posistif terhadap pertumbuhan pemerintah daerah serta akan 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Sudarsana dan 

Raharja (2013) menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan 

cerminan dari banyaknya infastruktur dan sarana yang dibangun. Oleh karena 

itu semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih 

baik. 
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Dalam rangka mengungkapkan dan upaya menjalankan fungsi serta 

kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaanya kewenangan fiskal, 

suatu daerah harus mampu dan dapat mengetahui potensi sumber daya yang 

dimiliki pemerintah daerah itu sendiri (Muhayanah,2016). Menurut Maiyora 

(2015) ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan 

operasional pemerintah daerah yang di iringi dengan peningkatan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah 

daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk 

melakukan pengungkapan atas laporan keuanganya. Kusumawardani (2012) 

menjelaskan ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan 

kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam 

memberi pelayanan masyarakat yang memadai.  

Peningkatan kinerja keungan pemerintah daerah dalam merupakan 

salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu 

pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan 

kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016). 

Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan 

keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator mengukur 

kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah,2013; Mahmudi, 2007 dalam 

Jurnawati dkk,2013). Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah adalah salah 

satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah 

dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih 
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tinggi berinvestasi di daerah. kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi 

suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data 

pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang 

diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi 

peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang 

lebih baik dan berkualitas (Sari,2016). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Susanti, dkk (2016) yang 

berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, ukuran dan kinerja Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah Pada Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis 

menambah tiga variabel independen yaitu dana perimbangan , Ukuran 

Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. penelitian ini 

menggunakan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai 

tempat penelitian dan waktu penelitian tahun 2014-2016. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di 

atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN 

KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016) 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan 

diteliti diantaranya : 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah. 

2. Apakah Dana Perimbangan  berpengruh terhadap kemandirian  

keuangan daerah. 

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah. 

4. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah. 

5. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah. 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah 

(PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan 

terhadap kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. 
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4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah 

terhadap kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan 

pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Jawa 

Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat dari berbagai pihak, diantaranya : 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada masyarakat mengenai pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dan kinerja 

keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan 

keuangan daerah dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal 

pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Bagi Pemerintah Daerah  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah 

daerah untuk dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah, 

mengoptimalkan potensi daerahnya sendiri dan lebih meningkatkan 

kesejahteraan daerahnnya. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya. 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bahan rujukan 

dan referensi untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut 
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yang berkaitan dengan judul atau topik – topik yang berkaitan guna 

untuk melengkapi atau menyempurnakannya.  

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi – materi    yang 

tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan   penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori,  

penelitianterdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai desain penelitian, populasi, sampel, dan 

teknikpengambilan sampel, pengukuran variabel, instrumen penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang  

diperlukan, pegujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti – bukti dari 

analisis data, saran – saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan 

rekomendasi bagi peneliti sebelumnya. 


