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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah daerah pasti mempunyai tujuan yang sama untuk 

melakukan pembangunan daerah agar mencapai kesejahteraan masyarakat 

yang berkelanjutan. Secara harfiah pembangunan memerlukan anggaran 

untuk memulai suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam UU No 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yaitu 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut (UUD RI,17;2003). 

Perekonomian di tingkat nasional maupun pertumbuhan perekonomian 

di tingkat regional sangat mempengaruhi kinerja ataupun pertumbuhan 

ekonomi di tingkat daerah. Dalam perkembanganya kebijakan ini 

diperbaharui dengan dikeluarkanya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah deangan Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004, dan Nomor  23 tahun 2014. Keduanya 

mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tercapainya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi juga tidak terlepas dari pengelolahan keuangan daerah 

yang baik (UUD RI thn 2004). 
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Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur 

dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), keuangan harus 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, 

efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Penilaian 

terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis 

terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim,2002:126-127). 

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri 

keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio 

keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu 

periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui 

bagaimana kecenderungan yang terjadi. Ruang lingkup keuangan daerah 

terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung 

adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan 

keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah 

(Halim 2004:20). 

Kualitas  kinerja lembaga berkorelasi positif dengan daya dukung 

pembiayaan yang ada. Ketiadaan dukungan sumber daya keuangan yang 

memadai mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintah dalam 

menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat. Dengan demikian, 

pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah, harus pula disertai 
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dengan pelimpahan kewenangan pengelolahan keuangan kepada pemerintah 

daerah. Pendelegasian kewenangan pengelolahan keuangan kepada daerah 

sangat penting agar daerah memiliki kemandirian dalam membiayai belanja 

pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada 

pusat (Chalid,2005:6). 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditentukan oleh 

perkembangan aktivitas perekonomian yang dipengaruhi pertumbuhan 

atau peningkatan perekonomian skala Nasional maupun daerah (Jawa 

Tengah). Banyak yang harus di kembangkang di Provinsi Jawa Tengah 

seperti kinerja keuangan yang harus di uji kualitasnya untuk menganalisis 

hasil dari kinerja pemerintah kabupaten/ kota. Sedangkan dengan menguji 

kinerja keungan daerah menggunakan efektifitas APBD, efisiensi APBD, 

kemandirian keuangan daerah.dan ketergantungan keuangan daerah untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

Pada tahun 2013 hingga 2014 pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dalam proses realisasi anggaranya mengalami kenaikan yaitu 

Rp68.459.733,00 atau 119,34 persen pada tahun 2014 dibandingkan 

realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) TA 2013 sebesar 

Rp57.366.196,00 disebabkan bertambahnya pendapatan Pengelolahan 

BMN (Barang Milik Negara) dan adanya Pendapatan Denda 

Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah. Sedangkan tahun 2015 mengalami 

penurunan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar 

Rp51.507.251,00 (Rp125.825.929,00 – Rp74.318.678,00) atau 40,94 
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persen yang disebabkan terdapat penjualan/ lelang asset rusak berat 

(Laporan Keuangan BPKP:2014 dan 2015). 

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah (miliar rupiah), 2012-
2015 

No Lapangan Usaha Tahun 
2012 2013 2014 2015 

1 Pertanian. Kehutanan 
dan Perikanan 

106,536.70 108,832.11 107,793.38 113,825.92 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

13,745.87 14,594.16 15,542.65 16,099.87 

3 Industri Pengolahan 241,528.86 254,694.12 271,561.47 284,100.06 

4 Pengadaan Listrik dan 
Gas 751.16 813.6 843.87 815.71 

5 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

547.79 549.04 567.98 577.26 

6 Kontruksi 70,034.62 73,465.92 76,681.88 81,286.11 

7 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

101,058.61 105,825.31 110,809.19 115,432.84 

8 Transportasi dan 
Pergudangan 

20,818.47 22,760.15 24,802.18 26,762.20 

9 Penyediaan Akomodasi 
dan Makan minum 

20,871.60 21,812.57 23,465.64 25,129.78 

10 Informasi dan 
Komunikasi 24,690.22 26,663.58 30,130.16 33,001.27 

11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 18,588.74 19,311.45 20,115.57 21,745.56 

12 Real Estate 11,934.42 12,853.22 13,776.86 14,822.30 
13 Jasa Perusahaan 2,087.13 2,340.12 2,534.62 2,780.94 

14 

Administrasi 
Pemerintahan. 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

20,373.58 20,912.83 21,075.65 22,194.69 

15 Jasa Pendidikan 22,760.88 24,930.59 27,466.22 29,410.48 

16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

4,959.38 5,312.61 5,907.51 6,324.02 

17 Jasa lainya 10,055.07 10,983.73 11,917.82 12,300.03 
Jumlah 691,343.12 726,655.12 764,992.65 806,609.02 

Sumber: Jawa tengah dalam angka 2016 (data diolah) 
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Tabel diatas menujukkan bahwa pendapatan dearah regional bruto 

Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan 

yang signifikan. Dalam lapangan usaha yang menonjol terlihat adalah 

pada Industri Pengolahan sedangkan yang paling rendah yaitu Pengadaan 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kenaikan PDRB yang 

signifikan belum tentu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bagus pula. 

Oleh karena itu selain dalam PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 

dalam segi kinerja kuangan daerah, maka dibutuhkan penghitungan 

efektifitas, efisiensi, kemudian kemandiarian keuangan daerah sebagai tolok 

ukur dalam menganalisisnya. 

Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan 

transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik. Sehingga daerah 

Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan penerimaan daerah dan dapat 

mengelola daerahnya dengan pembangunan yang tepat sasaran dan 

merata. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di segi keuangan  maka, 

perlu adanya analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio 

efektifitas, efisiensi, kemandirian daerah, ketergantungan keuangan. 

Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong 

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menciptakan 

kinerja pemerintahan daerah yang bersinergi dan profesional. Sehingga 

dalam penelitian ini dapat diambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013 - 2015”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana pengaruh efektifitas APBD, efisiensi APBD, 

kemandirian keuangan daerah, dan ketergantungan keuangan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-

2015 ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan masalah agar tetap fokus dan tidak meluas maupun 

menyimpang dari apa yang menjadi tujuan awal dari penelitian. Untuk itu, 

penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa kabupaten/ kota yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah yaitu 24 kabupaten dan 6 kota dengan kriteria 

kelengkapan data. Sedangakan 5 kabupaten yang tidak memenuhi 

standart data yang lengkap pada data APBD nya, yaitu: Banjarnegara, 

Cilacap Purbalingga, Sukaharjo, dan Temanggung. 

2. Data tahun penelitian dibatasi hanya 2013 – 2015. 

3. Data yang digunakan yaitu realisasi dan anggaran APBD, kemudian 

PDRB atas dasar harga konstan 2010.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh efektifitas APBD, efisiensi APBD, kemandirian 

keuangan daerah, dan ketergantungan keuangan daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka dapat di simpulkan manfaat penelitian 

ini yaitu:  

1. Bagi pemerintahan di kabupaten/ kota provinsi Jawa Tengah, sebagai 

referensi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan bisa menjadi acuan untuk merencanakan penganggaran 

yang lebih baik. 

2. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan baca, informasi bagi pihak yang ingin 

mengetahui masalah pertumbuhan ekonomi, juga sebagai refrensi bagi 

yang melakukan penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat 

dikembangkan lebih luas. 


