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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2009 (Maimunah, 2006). 

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 

bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. 

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 (Wahyuni, 2012)
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bisma (2010) dengan judul penelitian 

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun Anggaran 2003-2007, hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi NTB 

pada tahun anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal. 

Kemudian hasil yang selanjutnya, sumbangan PAD (share) terdapat total 

pendapatan daerah provinsi NTB tahun anggaran 2003-2007. Hasil penelitian yang 

terakhir, menurut kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah adalah provinsi 

NTB dengan kemampuan yang tinggi. 

Hutajulu et al. (2012) melakukan penelitian tentang Kajian Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus ini, mendapatkan 

hasil penelitian bahwa secara umum manajemen keuangan di Kabupaten Jayapura 

berjalan kurang efektif. Disamping itu, nilai kontribusi neraca keuangan pada 

pendapatan nasional menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi dari 

perimbangan pendapatan. 

Manopo et al. (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi dan 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil 

penelitian menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Minahasa Tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada 

tingkatan yang makin efisien setiap tahuunya. Dan berdasarkan perhitungan 

efektivitas, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara semakin 

efektif setiap tahunnya. 

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. 

Daerah ini terletak di sebelah barat Pulau Bali. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah pada Kabupaten Jembrana ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari 

penjelasan dan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

tentang “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jembrana”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan 

beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Jembrana ? 

2. Bagaimana kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Jembrana ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Permusan masalah yang telah diuraikan sebelumya menyebutkan beberapa 

pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana. 

2. Untuk mengidentifikasikan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah

satu bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai bahan

pengetahuan mengenai kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan

kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya

sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.


