
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja 

keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah 

dengan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau 

ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan 

daerah digunakan sebagai tolak ukur pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kinerja khususnya pada bidang keuangan pemerintah daerah selanjutnya (Maria, 

2016) 

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk pengelolaan 

keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang 

dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.  

Kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk masa yang akan 

datang sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah 

dipilih atas pelaksanaan anggaran daerah.  

Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis 

terhadap keuangan suatu keuangan daerah agar dapat diketahui apakah kinerja 

keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak, salah satu 

cara untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio
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keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan 

dan dilaksanakannya.  

Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

kinerja keuangan suatu daerah yang bersangkutan dan digunakan sebagai acuan 

agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah selanjutnya, dan 

mengevaluasi kinerja dan mengatur standar ukuran kinerja. Hasil dari rasio 

keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian 

keuangan daerah dalam membaiayi penyelenggaraan daerah, mengukur efektifitas 

dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengukur efisiensi 

pendapatan daerah (Rahmawati, 2010). 

Kemandirian keuangan daerah adalah sampai sejauh mana daerah dapat 

menggali sumber-sumber keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan keuangan 

daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi dari 

pemerintah pusat. Kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.   

Keuangan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di provinsi 

Indonesia khususnya pada Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat 

masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat, dan rendahnya kemampuan asli 

pemerintah dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang 

ada di dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil dibandingkan 



3 
 

 
 

dengan total penerimaan daerah. Pemerintah daerah masih kurang dalam 

mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki (Widada, 

2012). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah) 

 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

No Kabupaten/Kota  2012 2013 2014 2015 2016 

1 Lombok Timur        88.007         97.249         18.030       218.906       236.147  

2 Lombok Utara        35.721         49.619         81.090       102.754       135.474  

3 Lombok Barat        94.443       110.062         16.910       171.405       200.570  

4 Lombok Tengah        78.444       123.011         14.050       156.931       165.997  

5 Sumbawa        61.264         67.871         12.612       133.972       135.092  

6 Sumbawa Barat        33.687         27.962         42.509         49.802         57.982  

7 Bima        43.395         50.668       100.899         97.589       110.079  

8 Dompu        26.297         27.595         75.370         71.080         84.012  

9 Kota Mataram        95.877       139.877       202.584       225.076       288.415  

10 Kota Bima        14.166         15.691         23.666         30.266         30.524  

 Realisasi Dana Perimbangan/Transfer 

No Kabupaten/Kota  2012 2013 2014 2015 2016 

1 Lombok Timur   1.166.884    1.329.553    1.505.439    1.335.017    1.749.586  

2 Lombok Utara      376.702       444.496       490.844       469.693    5.900.642  

3 Lombok Barat      754.316       853.791       790.135       866.349    1.110.810  

4 Lombok Tengah      969.087    1.106.811    1.269.877    1.095.399    1.568.614  

5 Sumbawa      786.456       885.939    1.026.346       916.583    1.204.288  

6 Sumbawa Barat      438.316       444.473       587.483       540.797       998.939  

7 Bima      826.810       834.783       924.963       961.993    1.347.776  

8 Dompu        26.297       636.122       713.417       680.346       859.901  

9 Kota Mataram      644.317       715.224       869.491       757.189       981.706  

10 Kota Bima      462.009       444.090       426.142       552.406       698.913  

Sumber: DJPK.go.id (diolah tahun 2018) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari 

pemerintah pusat atau dana perimbangan. Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa 

Tenggara Barat selama ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat 
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untuk membangun pemerintahan daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah 

kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat harus mampu mengelola sumber daya 

yang ada terutama dari sektor-sektor yang menjadi sumber utama pendapatan asli 

daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota agar mampu membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah  

yaitu: 

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 sampai tahun 2016? 

C. Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi 

permasalahan untuk menghindari berbagai kesalahan yang terkait dengan 

penelitian. Oleh karena, penelitian ini dibatasi dengan dilihat dari rasio 

kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio 

efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan pada provinsi Nusa Tenggara 

Barat pada tahun 2012 sampai dengan 2016, dan mendeskripsikan kinerja 

keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 

melihat perbedaan kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.  
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016  

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi manfaat praktis dan 

teoritis di antaranya adalah: 

a. Manfaat Praktis, menilai bagaimana perbandingan kinerja keuangan masing-

masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat 

menjadi tolak ukur bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan daerah pada 

masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

b. Manfaat Teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan mengadakan penelitian di bidang kinerja keuangan 

daerah dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan daerah. 


