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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. 

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 butir 5, otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. 

Kedua Undang-Undang tersebut membuka peluang yang luas bagi daerah 

untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritasnya masing-masing mulai dari perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih 

memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun 

dan mengembangkan daerahnya. Salah satu aspek dari Pemda yang harus 

diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 

daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 

tentang keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
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kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu perlu Laporan 

Keuangan yang sesuai dengan Undang-undang tersebut. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas dana 

yang dipercayakan. Pada setiap akhir peiode/tahun, Pemda wajib 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk 

dinilai apakah Pemda berhasil menjalankan roda pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat dengan baik sesuai 

dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak. Namun 

kenyataannya masih banyak Pemda yang kinerja keuangannya masih 

kurang baik terbukti dengan adanya hasil-hasil penelitian, Danang (2011), 

Astanti (2007), Nikmatul (2015), Cahyaningtyas (2013), Ferlina (2013), 

yang menunjukkan banyak Pemda yang kinerjanya masih kurang baik. 

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau 

Lombok. Ibu kota daerah ini ialah kota Selong. Sesuai dengan visi misi 

Lombok Timur di bawah kepemimpinan baru yang  bertujuan menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat agar dapat meningkatkan kemakmuran 

masyarakatnya. Karena pertumbuhan ekonomi yang maju akan berdampak 

pada pembangunan kabupaten Lombok Timur secara khusus dan provinsi 

NTB secara global. Tetapi di kabupaten Lombok Timur pembangunannya 

masih kurang pesat dikarenakan Pemda Lombok Timur dalam mengelola 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok
https://id.wikipedia.org/wiki/Selong
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keuangan daerahnya masih kurang maksimal, sehingga Pemda Lombok 

Timur belum menjadi pemerintah yang mandiri, efektif dan efisien.  

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi 

daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah 

dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan 

suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolok ukur 

dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. 

Untuk mengukur kemampuan kinerja keuangan pemerintah yaitu 

dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Peneliti menggunakan 

analisis rasio keuangan daerah karena pengukuran kinerja hanya 

didasarkan pada aspek keuangan semata. Beberapa rasio yang digunakan 

antara lain rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio 

aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Dari ulasan tersebut dapat diketahui 

bahwa peneliti ingin menganalisis kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Timur dalam aspek-aspek yang ada di rasio keuangan 

seperti aspek kemandirian, aspek efektifitas, aspek efisien, aspek aktivitas 

dan aspek pertumbuhan. Maka, peneliti memilih judul “ANALISIS 

KINERJA KEUANGAN PADA PEMDA KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar 

belakang diatas maka permasalahan yang timbul pada garis besarnya yaitu 
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bagaimana kinerja keuangan Pemda Lombok Timur pada tahun anggaran 

2010-2014 diukur menggunakan rasio keuangan daerah?  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemda Kabupaten Lombok 

Timur tahun anggaran 2010-2014 diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemda Lombok Timur dan sebagai 

masukan dalam melakukan perencanaan keuangan dan pengambilan 

keputusan menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam APBD, 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sektor publik 

dalam pemberian pelayanan publik. 

2. Dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan topik 

yang sejenis.  

 

 


