
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah adalah  suatu organisasi  yang diberi  kekuasaan  untuk  

mengatur kepentingan  Bangsa  dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk 

umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan 

sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari 

keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan 

layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya 

ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan 

keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan (Daling, 

Marchelino. 2013). 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban  

keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan 

keuangan. 

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk 

menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah 

yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah 
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merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. 

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang 

langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan 

daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan 

suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Fidelius, 

2013).  

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel 

lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya 

variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana 

serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah 

berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya 

keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fidelius, 2013).  

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan 

untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
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Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk  melaporkan upaya-upaya 

yang  telah  dilakukan  dan  hasil  yang dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan 

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan (Pramono, Joko. 2014) : 

1. Akuntabilitas 

2. Manajemen 

3. Transparansi 

4. Keseimbangan antargenerasi 

5. Evaluasi kinerja. 

Penilaian kinerja dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam mengelola 

keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis rasio 

keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 

2007 : 230) : 

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3. Sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya. 

4. Kontribusi masing-masing sumber pendapaan dalam pembentukan 

pendapatan daerah. 

5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 

yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 
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Menurut Joko Pramono (2014) Penggunaan analisis rasio keuangan pada 

organisasi sektor publik, khususnya Pemerintah Daerah belum banyak 

dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal 

tersebut dikarenakan : 

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemerintah 

Daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan 

keuangan oleh organisasi yang bersifat privat. 

2. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, 

sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada 

komposisi ataupun struktur APBD. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul : 

“ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH 

DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)”
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka 

masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2014-

2017 berdasarkan analisis rasio keuangan ? 

2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Magelang bisa melaksanakan  

efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang  

selama tahun 2014-2017. 

2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pemerintah  

Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangannya selama tahun  2014-

2017.  

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur 

ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik yang 

sedang mempelajari ilmu akuntansi sektor publik dan analisis laporan 

keuangan pemerintah. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan, gambaran serta 

evaluasi dalam menggunakan dan mengelola keuangannya. 

Serta dalam menentukan kebijakan, arah, dan strategi untuk 

perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah di masa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman yang berkaitan langsung dengan bidang akuntansi 

sektor publik. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 

(lima) bagian, yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai obyek 

penelitian, serta pembahasan mengenai analisis rasio keuangan pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari laporan skripsi yang 

sudah dilakukan dan saran yang diperoleh dari laporan skripsi yang sudah 

dilakukan.  

 


