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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menyadari akan kebutuhan pelaksanaan di pemerintahan yang mengarah 

pada upaya mensejahterakan masyarakat maka oleh pemerintah, kemudian 

merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

seperti yang disebut diatas didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan 

daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (Sugiyono) 

menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana 

kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan 

dicapai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan beberapa undang-undang ini 

memberikan pengaruh perubahan terhadap pelaksanaan manajemen keuangan 

di daerah baik dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban anggaran Halim (2004). 

Anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan 

anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. 
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Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada 

publik yang berorientasi kepada kepentingan publik. Artinya peran 

pemerintah daerah sudah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah 

pusat tetapi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah (Indra, 

2006). 

Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki 

perencanaan strategik. Perencanaan strategik disusun secara obyektif dan 

melibatkan seluruh komponen di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem 

tersebut pemda dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam 

APBD. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kerja pemerintah 

daerah adalah aspek keuangan berupa anggaran kinerja. Untuk melakukan 

suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu 

antara lain indikator masukan berupa dana, sumber daya manusia, dan 

metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu 

anggaran,maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam 

menilai kewajaran input dengan keluaran yang dihasilkan peran Analisa 

Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran 

atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi dibidang keuangan dengan 

terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang baru, diperlukan sumber daya 

manusia yang mampu untuk menyusun APBD (Asmoko, 2006). 
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Menurut Basri dan Junaidi (2013) meneliti tentang Pemetaan Kinerja 

Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini antara lain menyimpulkan bahwa 

komposisi PAD terbesar berasal dari penerimaan lain-lain yang sah yaitu 

42,32%, komposisi tebesar dari APBD bersumber dari dana perimbangan 

sebesar 83,49%. Rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi 

Jambi sebesar 18,48%; rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 6,33%. Kemampuan keuangan 

daerah, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang 

memiliki status kemampuan keuangan tinggi dibanding kabupaten/kota lain 

di Provinsi Jambi. 

Albasiah (2012) meneliti tentang Analisis Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah 

(Tahun Anggaran 2007-2011). Hasil penelitian menunjukanbahwarata-rata 

kinerja pengeloaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di 

era otonomi daerah berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Terlihat 

dari tingkat rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi 

yang terus meningkat berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya 

meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun 

atau memiliki tren negative seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. 

Pemerintah Kabupaten Fakfak harus menyediakan layanan jasa untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Fakfak, termasuk 

mengatur pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari 
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pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk 

meningkatkan pembangunan kota Fakfak. Pemerintah kota Fakfak dan SKPD 

kota Fakfak termasuk daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan 

secara mandiri dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, adanya desentralisasi 

pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan 

akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan 

keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggung jawab (Asmoko, 

2006). Tetapi dilihat dari dokumen rencana jangka panjang menengah lima 

tahunan  (RPJMD 2010-2015) kabupaten Fak-Fak belum cukup efisien dalam 

kinerja keuangannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat 

dengan judul “AnalisisKinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi 

Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Fakfak)” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak ditinjau berdasarkan Kinerja 

Keuangan yaitu Rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio 

aktivitas dan rasio petumbuhan pada tahun anggaran 2012-2015 ? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak ditinjau berdasarkan Kinerja 

Keuangan yaitu Rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio 

aktivitas dan rasio petumbuhan pada tahun anggaran 2012-2015. 




