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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah daerah kabupaten khususnya Provinsi Jawa Timur tengah 

meningkatkan kinerja keuangan daerah yang diharapkan dapat mencapai 

target pendapatan daerah setiap tahun guna evaluasi pencapaian kinerja 

keuangan pemerintah secara objektif, terstruktur, proporsional dan 

komprehensif. Pemerintah daerah terus melakukan upaya kinerja yang baik 

untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara upaya kinerja 

pemerintahan adalah peningkatan pertumbuhan di bidang ekonomi seperti 

peningkatan pendapatan bidang pariwisata, industri, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, setiap daerah perlu adanya publikasi terhadap informasi-

informasi kinerja keuangan. 

Informasi-informasi mengenai kinerja keuangan sangat penting bagi 

Pemerintahan Daerah sebagai pengembangan pembangunan daerah di masa 

yang akan datang. Informasi kondisi kinerja keuangan ini dapat diperoleh 

melalui suatu analisa laporan keuangan. Laporan keuangan perlu adanya 

publikasi, hal itu bertujuan untuk transparansi yaitu memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, memberikan informasi 

dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan 

yang dimiliki oleh pemerintahan daerah merupakan data yang wajib 

dipublikasikan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 
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188.52/1797/SJ/2012 sehingga stakeholder dapat memperoleh laporan 

keuangan daerah dengan mudah dan mengukur kinerja keuangannya. 

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi 

melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu 

proses (Bastian, 2001). Menurut Ulum (2012) sistem pengukuran kinerja 

yang efektif memberikan umpan balik bagi para pengelola dan para 

pembuat keputusan, dan penting untuk peningkatan pelayanan pemerintah 

yang terus menerus. 

Pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang 

demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, suatu daerah 

diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah 

kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Selain itu, 

diterbitkan juga UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari 

UU No. 25 tahun 1999 bahwa untuk mendukung penyelenggaranaan 

otonomi daerah perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur 
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berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas 

antarsusunan pemerintahan. 

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang ada. Kinerja 

Keuangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah suatu daerah dalam 

mengelola keuangannya sudah baik atau tidak. Salah satu cara menganalisis 

kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat dalam laporan 

keuangan. 

Terdapat banyak penelitian mengenai Kinerja Keuangan daerah, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, (Adhiantoko Hony, 2013), 

(Ropa, 2016), (Rahmawati dan Putra, 2016), mengenai analisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah pada objek yang berbeda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kekurangan. Dimana pada 

penelitian Adhiantoko Hony (2013) dengan menggunakan beberapa rasio 

keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas,  

menunjukkan bahwa Kabupaten Blora pada tahun 2007-2011 tingkat 

kemandirian dan efisiensi tergolong kurang baik sedangkan tingkat 

efektivitas kinerja keuangan tergolong efektif. Ropa (2016) menunjukkan 

bahwa tingkat kemandirian, tingkat efisiensi, tingkat aktifitas Kabupaten 

Manado kurang baik sedangkan rasio aktifitas dan pertumbuhan tergolong 

baik. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putra (2016) 
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menunjukkan bahwa tingkat kemandirian, efektifitas, efisiensi, pertumbuhan 

Kabupaten Sumbawa tergolong kurang baik pada tahun 2010-2012. 

Kabupaten Bondowoso adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Kota Bondowoso berada di persimpangan jalur dari 

Besuki dan Situbondo menuju Jember. Letak Kabupaten Bondowoso tidak 

berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun 

Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan 

antar provinsi. Kabupaten Bondowoso juga tidak memiliki wilayah laut di 

wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Ini menyebabkan Bondowoso sulit 

berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. 

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kota Bodowoso adalah pertanian, 

perkebunan, makanan khas, kerajinan dan pariwisata. Kondisi geografis 

Bondowoso yang dikelilingi gunung dengan hamparan hutan beserta 

segenap potensinya membuat Bondowoso semakin dikenal sebagai 

Highland Paradise. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh 

Kabupaten Bondowoso upaya pemerintah dalam peningkatan pembangunan 

yang bertumpu pada potensi daerah perlu di tekankan. Potensi Daerah yang 

dimiliki Kabupaten Bondowoso berupa pertanian, perkebunan dan 

pariwisata dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk melihat 

apakah kekuatan, kelemahan, peluang bahkan ancaman yang dimiliki oleh 

Kabupaten Bondowoso dilihat dari potensi daerah yang ada. 

Kabupaten Bondowoso tengah melakukan penyempurnaan atau 

perubahan SKPD dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam 
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rangka melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Bondowoso. Dalam 

melaksanakan penyempuranaan SKPD ini Bupati Bondowoso menekankan 

agar pelaksanaannya dilaksanakan secara komprehensif dan kelembagaan 

perangkat daerah bisa melaksanakan tugasnya secara penuh sesuai dengan 

amanat APBD tahun 2017. Salah satu permasalahan yang muncul adalah 

masalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan 

mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Belum adanya penelitian 

yang dilakukan dengan objek Kabupaten Bondowoso dengan potensi besar 

yang dimiliki, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi kinerja keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso Periode 2012-2016”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam hal 

ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

adalah 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso periode 2012 hingga 2016? 

2. Bagaimana Potensi Daerah Kabupaten Bondowoso untuk periode 

2016? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar maka peneliti menentukan 

batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini 

dibatasi pada “Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek 

Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan 

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Potensi Daerah Kabupaten 

Bondowoso Periode 2012 hingga 2016”. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian  ini adalah : 

1. Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso 

yang diproyeksi melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan periode 2012-

2016. 

2. Menganalisis potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso 

untuk periode 2016. 

Manfaat Penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah 

Kabupaten Bondowoso Periode 2012-2016 adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditinjau 

dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Daerah selama 5 tahun yakni 
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Periode 2012 hingga 2016 dan menganalisis Potensi Daerah dilihat 

dari analisis SWOT. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat dijadikan 

tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya dalam bidang yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai sarana evaluasi dalam menganalisis kinerja 

keuangannya dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio 

efektivitas, rasio efisiensi,  rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan dan 

analisis SWOT diharapkan dapat dijadikan evaluasi pemerintah 

Bondowoso dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki. 

 


