
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah berarti telah 

memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah 

pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom 

dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban 

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, 

adil, merata, dan berkesinambungan.  

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi 

pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi 

pada kepentingan publik. Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 

tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan 

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. 

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang
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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. 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah. Pengelolaan keuangan daerah besar pengaruhnya terhadap nasib suatu 

daerah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk 

menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan 

benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran 

kinerja keuangan.  

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat berupa laporan 

keuangan pemerintah daerah  yang harus disusun atau dihasilkan dari sebuah 

sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara 

manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi 

pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya 

(Mahmudi: 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah 

adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.  

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang 

publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan 

bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan 

ekonomis (Mardiasmo, 2004:182). Ekonomis pengelolaan hati-hati tanpa ada 

pemborosan, sementara efisiensi membandingkan antara jumlah output yang 

dihasilkan terhadap input yang digunakan, serta efektifitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Pengukuran 

kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu 

untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. 

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. 

Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja 

pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk 

pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor 

publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121). 

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Analisis rasio terhadap 
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realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan 

daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai 

alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang 

memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan 

daerahnya dan seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang 

bersangkutan. 

Analisis laporan keuangan dapat dianalisa dengan alat perhitungan berupa 

analisis rasio, cross-section, time-series, commonsize, dan indeks/trend. Salah 

satu metode analisis yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio yaitu 

dengan menganalisa hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. 

Sehingga angka dari hasil analisis rasio keuangan dapat menunjukkan 

aktivitas perusahaan dalam keadaan menguntungkan atau tidak (Rubianti, 

2013). 

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan menghasilkan 

informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan 

keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil 

mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan 

Surakarta adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio 

keserasian, rasio pertumbuhan, rasio derajat desentaralisasi, rasio 

ketergantungan keuangan daerah, serta rasio derajat kontribusi BUMD.  
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016) yang berjudul Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-

2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek 

penelitian yang lebih luas yaitu Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Surakarta 

dengan periode tahun 2014-2018, serta perhitungan rasio keuangan dengan 

menambahkan tiga variabel yaitu, rasio derajat desentaralisasi, rasio 

ketergantungan keuangan daerah, serta rasio derajat kontribusi BUMD. Dan 

juga mengamati perkembangan kinerja keuagan daerah dengan analisis time-

series dan analisis cross-section. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian 

kali ini peneliti mengambil judul: “ ANALISIS RASIO KEUANGAN 

UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA SE-EKS KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 

2014-2018” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio kemandirian 

keuangan daerah (RKKD) periode 2014-2018? 
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2. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio efektivitas periode 

2014-2018? 

3. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio keserasian periode 

2014-2018? 

4. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio pertumbuhan periode 

2014-2018? 

5. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio derajat desentralisasi 

periode 2014-2018? 

6. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio ketergantungan 

keuangan daerah  periode 2014-2018? 

7. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio derajat kontribusi 

BUMD periode 2014-2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio kemandirian 

keuangan daerah (RKKD) periode 2014-2018. 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio efektivitas 

periode 2014-2018. 

3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio keserasian 

periode 2014-2018. 

4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio pertumbuhan 

periode 2014-2018. 

5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio derajat 

desentralisasi periode 2014-2018. 

6. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio ketergantungan 

keuangan daerah  periode 2014-2018. 

7. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Se-eks Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis rasio derajat kontribusi 

BUMD periode 2014-2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak antara lain: 

1. Manfaat bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan 

Surakarta. 

2. Diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemda, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Memberikan sumbangan dalam mengembangkan akuntansi sektor publik, 

khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. 

4. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas 

pengelolaan dana publik oleh pemerintahan daerah pada era otonomi 

daerah. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari 5 Bab, 

antara lain Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Data 

dan Pembahasan, dan Penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat penelitian, dan Sistematika pembahasan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian. Otonomi daerah, kinerja keuangan daerah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan, analisis 

rasio keuangan, timeseries-technique, crosssection-technique, 

penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti disertai 

penjelasan mengenai gambaran umum kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta. Selain itu juga 

membahas analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan peneliti, dan saran untuk 

pemerintah Kabupaten/Kota Se-eks Karesidenan Surakarta yang 

bersangkutan maupun pihak yang berkepentingan dengan penelitian 

ini. 


