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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem Pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik ditingkat pusat 

maupun ditingkat daerah. good goverment diperlukan perubahan paradigma 

pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana 

pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru 

tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan 

bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara 

regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, 

pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk 

memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar 

berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efesien 

dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas 

aktivitas yang dilakukan.Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan 

tujuannya tercapai secara efektif dan efesien dalam merealisasikan anggaran 

pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi 
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seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi 

anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 

9 tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang ini erat 

kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari 

pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang      

dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing 

daerah. Dalam UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan 

berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal 

perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa 

system keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan 

tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (Dien et al, 2015) 

Kedua undang-undang tersebut mengandung penekanan bahwa adanya proses 

yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga 

diharapkan masyarakat akan terlayani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu 

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah 

diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan 

pemerintahan. 
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Anggaran Daerah adalah sebuah perencanaan keuangan yang merupakan 

pembelanjaan daerah dalam satu periode tahun anggaran. APBD ini dipergunakan 

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, 

alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas 

pengeluaran, dan ukuran standar evaluasi kinerja serta alat koordinasi semua 

aktivitas di berbagai unit kerja (Nita et al,2018). 

Rodidah(2017)Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik 

merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 1) Berisi biaya atas rencana-

rencana yang dibuat(pengeluaran/belanja); 2) Berapa banyak dan bagaimana 

caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) 

Anggaran sektor publik harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat diakomodasi 

dalam anggaran. Anggaran sektor publik merupakan blue print organisasi tentang 

rencana programdan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan 

diwujudkan. 

Julita (2015) mengemukakan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai 

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama jangka waktu 

tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan 

dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk 

mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan 

informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk 

dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut 
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akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan 

anggaran.  

Menurut UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten 

merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang lebih kecil dari 

Provinsi dan dipimpin oleh seorang Bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah 

administratif setelah provinsi adalah kota. Kota adalah satuan administrasi negara 

otonom di bawah provinsi dan diatas kecamatan, selain kabupaten yang dipimpin 

oleh Walikota.Secara umum kedua nya mempunyai wewenang yang sama.Di lihat 

dari segi wilayah,Pemerintah Daerah relatif lebih luas daripada kota. Sehingga, di 

wilayah kabupaten banyak terdapat desa tertinggal, dan untuk menjangkau 

pemerataan pembangunan dibutuhkan anggaran yang lebih besar. Dari segi 

kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah daripada kota. 

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja, 

pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan masalah-masalah sosial 

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara 

adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat 

tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Zebua (2014) 

belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh 

masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi 

apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien,dan efektif. 
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Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan 

keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam 

suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan 

keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah 

tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk 

melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu 

daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam 

mendorong pembangunan ekonomi daerah. 

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara 

melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi 

Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan 

informasi yang beguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan 

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang 

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.Dengan adanya pengukuran, 

analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah 

dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi 

obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh. 
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Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja 

pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

Evaluasi kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Dan memberikan masukan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui 

bagaimana pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam 

pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Evaluasi 

kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kegagalan kinerja suatu organisasi. Dan memberikan masukan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui bagaimana 

pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi 

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan. 

Nita,Hajar dan Azis (2018) melakukan analisis perbandingan kemampuan 

keuangan daerah Kabupaten Buton Utara  dengan menggunakan rasio kemandirian, 

rasio efektifitas dan pertumbuhan . Hasil dari penelitian ini adalah Meskipun rasio 

kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara terus mengalami 

peningkatan, namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik,Secara 

rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah selama tahun 2010-2015 efektif dengan 

persentase sebesar 96,76 % dan rasio laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton 

menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. 
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Dharmawati dan Irmadariyani (2016) melakukan analisis rasio keuangan 

dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi 

menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah Banyuwangi cukup 

rendah. Dikarenakan pemerintah daerah belum efektif dalam melaksanakan 

kemandirian daerahnya. Meskipun begitu, rasio efektivitas pemerintah 

Banyuwangi tinggi, terbukti dengan sudah mencapainya PAD melebihi batas yang 

ditargetkan pemerintah daerah. 

Rahman, Naukoko, dan Londoh (2014) melakukan analisis perbandingan 

kemampuan keuangan daerah propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan rasio 

kemandirian, rasio desentralisasi, derajat fiskal, kemampuan, index rutin, dan 

pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan kinerja 

keuangan antara Kota Manado dengan Kota Bitung karena berdasarkan hasil dari 

beberapa analisis rasio menunjukkan hasil amat rendah. 

Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) melakukan penelitian mengenai kinerja 

keuangan pemerintah daerah se-Indonesia dengan menggunakan rasio kemandirian, 

efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-

Indonesia dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, dan aktivitas. Selain itu hasil 

penelitian juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari 

rasio efisiensi dan pertumbuhan.  
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Magdalena dan Kurniawan (2013) melakukan penelitian mengenai indikator 

kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dengan menggunakan rasio 

keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan keserasian kinerja. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ropa (2016) yang berjudul Analisis Keinerja Kuangan pemerintah Kabupaten 

Minahasa Selatan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada. (1) Objek penelitian, yaitu pemerintahan daerah kabupaten/Kota Se-Jawa 

Tengah (2) tahun penelitian, menggunakan tahun perbandingan anggaran 2014-

2016. 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mempermudah 

pemecahan masalah sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan APBD yang diamati adalah Laporan Keuangan 

Pemerintah  Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2014-2016. 

2. Kinerja keuangan pemerintah dalam penelitian ini hanya diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio Derajat 

desentralisasi,rasio efektivitas, rasio efisiensi,rasio ketergantungan 

daerah,dan rasio kemandirian. 

3. Daerah yang diamati adalah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditarik 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-

Jawa Tengah dilihat dari rasio derajat desentralisasi tahun 2014-2016 ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-

Jawa  Tengah dilihat dari rasio efektivitas  tahun 2014-2016 ? 

3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-

Jawa  Tengah dilihat dari  rasio efisiensi tahun 2014-2016 ? 

4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-

Jawa  Tengah dilihat dari rasio Ketergantungan tahun 2014-2016 ? 

5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-

Jawa Tengah dilihat dari rasio kemandirian tahun 2014-2016 ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perkembangan tingkat derajat desentralisasi pengelolaan 

keuangan daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah selama tahun anggaran 

2014-2016. 

2. Untuk menganalisis perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah selama tahun anggaran 2014-2016. 
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3. Untuk menganalisis perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah selama tahun anggaran 2014-2016. 

4. Untuk menganalisis perkembangan tingkat Ketergantungan pengelolaan 

keuangan daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah selama tahun anggaran 

2014-2016.  

5. Untuk menganalisis perkembangan tingkat kemandirian pengelolaan 

keuangan daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah selama tahun anggaran 

2014-2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta 

sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang 

kajian yang sama. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam 

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas 

pemerintah dalam upaya pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan 
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daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan 

daerah secara objektif. 

      3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di 

dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

F. Sistematika Penulisan  

Penulisan dalam skripsi ini dilakukan secara teratur dari bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi kedalam sub bab, dengan tujuan mempermudah 

pembahasan serta untuk mempermudah membaca memahami garis besar 

penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang Akuntansi Sektor Publik,Keuangan 

Daerah,Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,Analisis Kinerja Keuangan 

Daerah,Analisis Rasio Keuangan Daerah, Penelitian Terdahulu,dan 

Kerangka Penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang tipe penelitian dan unit analisis, metode pengumpulan 

data, konsep dan definisi operasional variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan,dan saran 




