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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu unsur reformasi adalah pemberian otonomi yang luas 

kepada daerah kabupaten atau kota. Sebagai daerah yang otonom, daerah 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan 

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 menuntut pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan sebaik-

baiknya. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, masalah keuangan 

merupakan masalah pokok pemerintah dalam rangka penerimaan dan 

pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, aspek 

pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan 

oleh setiap pemerintah daerah. 

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut 

untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga 

mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan 

pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan 

pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi 

yang dimiliki masing-masing daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam 
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mengatur dan mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan 

daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap 

pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan daerah akan sangat 

menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka 

melaksanankan tugas otonomi daerah.  

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang 

mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, 

artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri 

yang cukup memadai untuk membiayaan penyelenggaraan pemerintahannya, 

dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar 

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana di dalam 

mengukur kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan analisis kinerja 

keuangan. pengukuran kinerja  keuangan penting dilakukan untuk dapat 

menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah 

yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna 

dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 
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pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah.  Bentuk dari penilaian 

kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur 

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. 

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah 

dilakukan seperti penelitian Saputra (2014) menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa (1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 

6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. (2) Rasio 

Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecendrungan sebesar 109,8% 

dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. (3) Trend kemandirian 

keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 95,3% dari tahun 

2005-2011. (4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada 

pada kecendrungan 116,2% dari tahun 2005-2011.  

Hidayat et al. (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah memiliki 

dampak positif pada pertumbuhan pendapatan asli daerah. Namun, pangsa 

pendapatan untuk anggaran daerah masih kecil. kabupaten yang baru 

terbentuk di sumatra utara tidak siap untuk menghadapi kebijakan otonomi 

daerah. sebagian besar kabupaten atau kota yang baru terbentuk sangat 

tergantung untuk menyeimbangkan dana melalui alokasi umum ditemukan 

dan alokasi khusus ditemukan.  

Kemandirian keuangan daerah bisa diwujudkan dengan peningkatan 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan PAD  merupakan tulang 

punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah  dalam  menggali 

PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan  daerah tersebut. 
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Semakin  besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil 

pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Kabupaten Tuban 

merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi PAD 

cukup besar dengan berdirinya beberapa sektor industri berskala 

internasional. Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab dalam 

menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap 

perkembangan daerahnya. Dari data yang diperoleh penerimaan PAD 

Kabupaten Tuban dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan 

tetapi yang disayangkan peningkatan penerimaan ini juga diikuti peningkatan 

Dana Transfer. Untuk Tahun 2012 PAD Kabupaten Tuban sebesar Rp. 

192.499.442.880,46 dan Total dana transfer sebesar Rp. 1.116.889.118.202,-. 

Tahun 2013 PAD yang diterima sebesar Rp. 227.120.525.357,56 dan total 

pendapatan transfer sebesar Rp. 1.285.511.683.523,-. Dan tahun 2014, PAD 

yang diterima sebesar Rp. 291.079.944.393,40 dengan total pendapatan 

transfer sebesar Rp. 1.499.334.455.247,00. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perbandingan PAD yang diterima dan dana transfer 

Kabupaten Tuban adalah 1:7 yang menandakan bahwa Kabupaten Tuban 

masih terlalu bergantung pada dana transfer. 

Berdasarkan analisis perbandingan diatas, peneliti ingin mengetahui 

kinerja keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah untuk menilai 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah, maka dalam penelitian ini ditetapkan 

topik sekaligus sebagai judul: “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur 

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukan maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kemampuan Keuangan  Pemerintahan Kabupaten Tuban 

tahun anggaran 2012 sampai 2014? 

2. Bagaimana  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan Kabupaten Tuban tahun 

anggaran 2012 sampai 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menilai dan memberikan solusi terkait kemampuan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Share dan Growth, Peta 

Kemampuan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada 

tahun anggaran 2012 hingga 2014. 

2. Untuk mengukur dan memberikan solusi terkait Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan hasil perhitungan Rasio 

Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, 

Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasiaon Belanja APBD pada tahun 

anggaran 2012 hingga 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi  sebagai acuan 

dalam menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  berdasarkan 

hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat

kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban selama 3 periode terakhir, sehingga

pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-

periode berikutnya.


