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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Sejak tahun 1990-an setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi 

Pemerintah melakukan perubahan terhadap Pemerintah Daerah dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut mulai dijalankan 

dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang tersebut membawa perubahan menjadi hal yang penting 

dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelola Keuangan Daerah yang 

merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian hak 

otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri disesuaikan dengan 

rencana pembangunan yang ada di daerah tersebut dan jangan sampai 

melewati jangka waktu anggaran pertahunnya serta menggunakan 

anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu untuk 

mempertegas maka diperlukannya pengelola keuangan untuk melihat 

seberapa baik kinerja keuangan pada daerah tersebut. Menurut Mahmudi 

(2010) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja 

keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan 

laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Dan berdasarkan 
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perlu menetapkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Otonomi daerah memberikan implikasi 

timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan 

berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu 

menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. 

  Selama mulai dijalankannya peraturan baru, perubahan tersebut 

menjadi rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan 

good governance dan clean governance dengan melakukan tata kelola 

pemerintah dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan daerah 

tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang 

manajemennya baik pula. 

   Pengelola Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang 

melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses 

pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau 

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas 

atau disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah yang ada. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan 

bersama antara ekesekutif dan legislatif yang ada dalam peraturan daerah. 

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan 

kemampuan pendapatan daerah. 
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   Analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota 

Balikpapan telah dibuktikan berdasarkan penelitian oleh (Sarwono, 2013). 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian 

selama 5 tahun Pemerintah Kota Balikpapan dalam memenuhi kebutuhan 

pembangunan dapat dikatakan baik. 

Hal ini ditunjukkan presentase rasio yang tinggi yang artinya 

ketergantungan dengan pihak ekstern rendah. Rasio desentralisasi dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga upaya pemerintah dalam 

menjalankan otonomi daerahnya bisa dikatakan berhasil. Rasio keserasian 

belanja menyatakan bahwa pemerintah kota Balikpapan belum dapat 

mencapai keserasaian itu, karena belanja daerahnya didominasi oleh 

belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin. Hal ini baik karena 

pemerintah terus meningkatkan belanja pembangunan sehingga pelayanan 

publik semakin baik. Dari hasil perhitungan derajat kontribusi BUMD 

menunjukkan masih rendahnya kontribusi dari perusahaan milik BUMD 

yang menyebabkan kontribusi yang diberikan terhadap PAD kurang begitu 

besar. Sedangkan untuk rasio efektifitas PAD kota Balikpapan bisa 

dikategorikan efektif karena memiliki rasio diatas 1 atau 100%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur baik tidaknya kinerja 

keuangan pada pemerintah daerah kota Balikpapan. Pemilihan sektor 

pemerintahan sebagai penelitian ini karena sektor pemerintahan 

berpengaruh besar mulai dari pendidikan hingga layanan publik yang 

berada di sekitar. Selain itu dari penilaian sekarang pemerintah kota 



Balikpapan sedang mempertimbangkan tentang pengelolaan keuangan 

agar kota Balikpapan dapat memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar 

dari sebelumnya agar kas yang ada pada pendapatan dapat direalisasikan 

untuk anggaran belanja bukan hanya untuk membayar hutang yang telah 

ada dari kegiatan di tahun sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014-

2015. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat 

rumusan masalah yaitu bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah 

daerah kota Balikpapan pada tahun 2014-2015. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baik atau tidaknya 

kinerja keuangan pemerintah daerah kota Balikpapan tahun 2014-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang 

ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Manfaat teoritis, untuk peneliti selanjutnya penilitian ini dapat menjadi 

ruang belajar khususnya di bidang akuntansi sektor publik serta 

menambah wawasan tentang apa yang telah pemerintah kota tempat 

peneliti tinggal lakukan untuk merealisasikan anggaran yang ada untuk 
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kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, fasilitas umum, dan 

lain-lain. 

2. Manfaat praktis, untuk pemerintah penelitian ini sebagai masukan atau

gambaran dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk perbaikan

kinerja keuangan pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.




