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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa 

otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi 

daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien terhadap 

kebutuhan daerahnya. Indonesia memilih cara desentralisasi dalam 

pemerintahannya yang dimaksudkan agar daerah dapat langsung merasakan 

program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pusat di daerah 

masing-masing. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, 

pemerintah diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangannya baik dari 

penerimaan, maupun pembiayaan dan pengeluarannya.  

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan salah satu 

mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan 

salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah 

diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang 

merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan 

mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan 

manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas 

agenda-agenda pembangunan tahunan (Wenny:2012). 
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Untuk dapat melihat kemampuan daerah dalam menjalankan keuangan 

daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Salah satu 

alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan 

melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pengukuran kinerja 

keuangan pada Pemerintah Daerah juga digunakan untuk menilai kemandirian 

keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur 

efektifitas dan efisiensi dalam dalam merealisasikan pendapatan daerah, 

mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan 

daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan 

dalam pembentukan pendapatan daerah (Halim,2008). 

Marizka (2009) melakukan penelitian tentang analisis kinerja pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota. Hasil penelitian ini 

dilihat dari analisis varians secara umum dikatakan cukup baik, meskipun belum 

terlampaunya target anggaran. Dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan 

dikatakan cukup baik. Dan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan 

bahwa rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan Kota Medan 

masih rendah. Tetapi, dalam hal ini Pemerintah Kota Medan cukup efektif dalam 

merealisasikan pajak daerahnya. Ananda (2013) melakukan penelitian tentang, 

Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. Hasil dari penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis varians Pemerintah Kota Pandeglang secara 

umum dapat dikatakan sudah baik. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan 
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yaitu pada rasio desentralisasi fiscal dan rasio kemandirian daerah dikatakan 

kurang baik. Tetapi, Pemerintah Kabupaten Pandeglang cukup baik/efektif dalam 

merealisasikan pajak daerah yang direncanakan. 

Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang adalah Penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Karena 

dengan banyaknya potensi yang dihasilkan di Kabupaten Sumbawa, terutama 

potensi yang lebih diminati saat ini yaitu pertanian dan peternakan, belum tentu 

dapat meningkatkan atau mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah Kota Sumbawa dan penelitian ini diteliti dari tahun 2010 – 2014. 

Adapun permasalahan keuangan yang dihadapai kabupaten Sumbawa 

antara lain masih belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber PAD dari tahun 

2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dari naik turunnya tingkat realisasi anggaran 

dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2010 senilai 85,01%, pada tahun 2011 senilai 

91,59%, pada tahun 2012 senilai 85,72%, pada tahun 2013 senilai 92,89% dan 

pada tahun 2014 senilai 101,16%. Kota Sumbawa Besar sebagai salah satu Kota 

di NTB, yang juga memiliki beberapa potensi yang dapat digali untuk dapat 

dijadikan sumber pendapatan, yaitu dari sektor pertanian, peternakan, 

pertambangan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Untuk itu, pemerintah 

daerah memerlukan ahli penyedia informasi akuntansi untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen dan pengambilan keputusan ekonomi yang lain agar 

memungkinkan mereka mengalokasikan berbagai sumber daya ekonomis 

pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menjadikan Kabupaten 

Sumbawa sebagai objek penelitian agar dapat diketahui penyebab terjadinya 

fluktuasi dan lebihnya anggaran yang direalisasikan. Penulis melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah Kabupaten Sumbawa”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini 

menjadi rumusan permasalahan adalah Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sumbawa berdasarkan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Aktivitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat desentralisasi ditinjau dari 

periode 2010-2014? 

C. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Kinerja Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumbawa Periode 2010-2014 adalah untuk mengukur kinerja pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah di daerah kabupaten Sumbawa 

berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio 

Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat desentralisasi 

ditinjau dari periode 2010-2014. 
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D. MANFAAT

1. Bagi penulis.

Sebagai media peningkatan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berfikir

bagi penulis dalam menganalisa dan mengevaluasi keadaan di lapangan yang

kemudian diperbandingkan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

2. Pemerintah Daerah.

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah

untuk lebih meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerahnya dan sebagai

bahan pertimbangan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tahun berikutnya.




