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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah hingga saat ini telah memberikan kontribusi yang cukup 

besar dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara mandiri tanpa mengandalkan 

pemerintah pusat secara menyeluruh. Keuangan daerah merupakan hal yang sangat 

penting dalam menilai serta menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Suatu otonomi daerah di Negara Indonesia secara terperinci terkandung dalam UU 

No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang tealah diperbaharui. Secara jelas dalam Undang-

undang tersebut pemerintah daerah berhak menerima wewenang otonomi daerah 

dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kinerja desentralisasi (Saputra, 

2014).  

Menurut Siregar (2015: 74-75) Desentralisasi adalah suatu bentuk 

penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom 

berdasarkan asas-asas otonomi daerah, dalam hal tersebut berdampak pada 

paradigma dalam hal pembangunan suatu daerah. Dalam melaksanakan 

pembangunan suatu daerah, indikator utama yang perlu diperhatikan adalah dalam 

hal pengelolaan keuangan daerah. Suatu daerah dapat menerapkan sistem otonomi 

daerah apabila melaksanakan atau mengelola kinerja keuangan pemerintah daerah 

itu sendiri tanpa perlu menggantungkan kepada pemerintah pusat secara 

menyeluruh 
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Keuangan daerah dapat diartikan suatu bentuk hak serta kewajiban, dimana 

hak dan kewajiban tersebut bisa diukur dengan uang ataupun segala bentuk sesuatu, 

baik berupa barang ataupun uang yang dapat memungkinkan untuk digunakan 

sebagai sumber dari kekayaan suatu daerah selama uang atau barang tersebut belum 

dikuasai ataupun dimiliki oleh negara, daerah, pihak lain yang sesungguhnya 

memiliki kekuasaan tertinggi sesuai dengan aturan dalam suatu perundangan yang 

beraku saat ini. (Halim & Kusufi, 2012: 25).  

Hak yang dimaksud perihal keuangan daerah adalah suatu hak guna 

memungut sumber-sumber dari penerimaan suatu daerah diantaranya berupa 

pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Selain itu hak guna 

menerima sumber penerimaan yang lainnya diantaranya berupa Dana Alokasi 

Khusus dan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan pemberlakuan peraturan 

suatu daerah tersebut. 

Kewajiban pada bagian keuangan daerah merupakan suatu bentuk upaya 

dalam mengeluarkan dana ataupun uang yang nantinya untuk membayar atau 

mendananai suatu daerah tersebut dalam rangka untuk menyelenggarakan suatu 

fungsi daerah seperti infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat ataupun 

mengembangkan potensi perekonomian daerah. Perihal Hak dan Kewajiban 

mempunyai peran masing-masing dalam kegiatannya. 

Hak dalam keuangan daerah akan menaikkan suatu kekayaan daerah, 

sedangkan kewajiban akan menyebabkan penuruanan suatu kekayaan daerah  itu 
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sendiri dalam bentuk pengeluaran dana. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat 

diukur ataupun dinilai melalui keuangan daerah tersebut 

Konteks otonomi daerah atau desentralisasi sendiri dalam sumber 

penerimaan suatu daerah hingga saat ini masih didominasi oleh bantuan dari 

pemerintah pusat. Bantuan pemerintah pusat sendiri biasanya dalam bentuk Dana 

Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi 

Hasil. Porsi dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan 

utama masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002).  Pada Tabel 1.1 menggambarkan 

bahwa dana perimbangan Kota dan Kabupaten Probolinggo sejauh ini nilainya 

lebih besar daerah Kabupaten Probolinggo. Hal ini disebabkan Kabupaten 

Probolinggo masih banyak bergantung pada bantuan dan sumbangan dari 

pemerintah pusat dibandingkan dengan Kota Probolinggo. 

Tabel 1.1 Realisasi Dana Perimbangan Kota dan Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2010-2014 

Tahun Anggaran 
Dana Perimbangan 

Kota Probolinggo 

Dana Perimbangan 

Kabupaten Probolinggo 

2010 333.172.999.624 675.246.654.404 

2011 377.700.433.608 790.745.075.499 

2012 458.387.348.223 937.430.709.307 

2013 495.412.228.850 1.002.296.861.098 

2014 532.707.444.981 1.057.795.334.195 

Sumber : Data Sekunder, 2018 (Lampiran 1 dan 2 Hal 65 & 81) 

 Dari keadaan keuangan daerah tersebut dapat diketahui bahwa pokok 

permasalahan utama berada pada besarnya nilai Dana Perimbangan pada 

Kabupaten Probolinggo. Dana perimbangan yang besar akan menjadikan daerah 

tersebut dalam hal kemandirian keuangan daerah masih belum sepenuhnya dikelola 



4 
 

 

 
 
 

secara mandiri. Campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan 

daerah sebaiknya tidak dilakukan secara jangka panjang. Sebab masih banyak 

potensi atau sumber keuangan daerah lainnya yang masih bisa di kelola tanpa harus 

menggantungkan ke pemerintah pusat. (Mahmudah, 2013) 

 Keuangan daerah yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam suatu 

kinerja keuangan pemerintah daerah (performance). Kinerja keuangan pemerintah 

daerah dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan dalam menggali serta 

mengelola suatu sumber-sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan 

daerah guna berjalannya suatu urusan pemerintahan. Pemerintah juga perlu 

melaporkan atau mempertanggung jawabkan atas kinerja keuangan agar 

mengetahui serta menilai kinerja dari pemerintah tersebut apakah sudah terlaksana 

dengan baik atau tidak selama pemerintah tersebut menjabat sebagai kepala daerah. 

(Saputra, 2014: 5-7) 

 Daerah yang menerapkan sistem otonomi daerah harus mampu 

melaksanakan kinerja keuangan dengan menggali, mengelola dan menggunakan 

sumber keuangan tersebut sesuai dengan potensi daerah untuk membiayai suatu 

kinerja atau melaksanakan program kerja pemerintah daerah yang dapat 

mendongkrak pembangunan daerah tersebut (Ramadhani, 2016). Disisi lain juga 

pemerintah daerah harus dapat meminimalisir terjadinya suatu ketergantungan 

kepada pemerintah pusat ataupun provinsi secara menyeluruh ataupun, agar 

nantinya sumber-sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan 

dengan maksimal (Sudarti, Malik, & Sutikno, 2011).  
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Dengan memaksimalkan sumber-sumber keuangan berdasarkan potensi 

daerah, maka di daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. 

Adapun beberapa rasio keuangan yang dapat mengukur serta menilai kinerja 

keuangan pemerintah daerah, yaitu Rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio 

Efektivitas keuangan daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. (Saputra, 

2014: 5) 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota dan Kabupaten Probolinggo dalam 

kinerja keuangan pemerintah daerah perlu ditinjau secara berkala apakah dalam 

masa jabatan pemerintahannya keadaan kinerja keuangan tersebut membaik atau 

justru sebaliknya. Disisi lain untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.  Oleh sebab itu perlunya 

data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur kinerja 

keuangan pemerintah daerah tersebut setiap tahun. (Lestari, 2009) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah biasanya dibentuk berdasarkan 

persetujuan dari DPRD selaku dewan legiaslatif dan kemudian ditetapkan atau 

disahkan yang nantinya akan direalisasikan oleh pemerintah selaku pihak eksekutif 

daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menjadi alat 

kontrol oleh DPRD untuk menilai kinerja pemerintah tersebut dan menjadi sebuah 

pertanggungjawaban bagi pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang sebelumnya telah direncanakan yang kemudian diajukan 

kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(Mahmudi, 2010) 
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Data dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperlukan 

dalam rasio keuangan tersebut yaitu anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, 

Realisasi Dana Perimbangan serta realisasi pendapatan dan belanja daerah (Aulia, 

2017). Kemudian diolah berdasarkan rasio kinerja keuangan untuk mendapatkan 

hasil presentase yang nantinya akan dibandingkan hasil dari analisis rasio keuangan 

antara pemerintah Kota dan Kabupaten Probolinngo   

Rasio Kemandirian suatu daerah dapat ditinjau melalui Pendapatan Asli 

Daerah dengan besaran Dana Perimbangan. Apabila semakin tinggi tingkat rasio 

kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa tingkat suatu 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat dan 

provinsi) akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Disisi lain, variabel rasio 

kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan suatu tingkat partisipasi 

terhadap masyarakat dalam langkah pembangunan suatu daerah itu sendiri. 

(Jaenuri, 2016) 

Jika semakin tinggi tingkat rasio kemandirian keuangan daerah, maka 

semakin tinggi juga suatu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran 

pajak serta retribusi daerah disisi lain juga akan menggambarkan bahwa tingkat 

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut akan tinggi.  

 Rasio Efektifitas menjelaskan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan atau merealisasikan suatu pendapatan yang direncanakan 

sebelumnya dengan menetapkan anggaran berdasarkan dengan potensi riil daerah 

masing-masing. Disisi lain juga untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja 
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keuangan daerah yang direalisasikan oleh pemerintah, apabila kinerja keuangan 

dikatakan efektif maka rasio efektivitas berada pada interval diatas 100%.  

 Pada rasio Efisiensi untuk memperoleh suatu ukuran berupa rasio efisiensi 

yang maksimal perlu diperbandingkan antara besaran anggaran Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Apabila 

semakin kecil nilai rasio efisiensi pada suatu daerah maka dapat dikatakan bahwa 

daerah tersebut sudah efisien. (Ramadhani, 2016) 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah “Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kota dan Kabupaten Probolinggo jika dilihat melalui indikator Rasio Kemandirian, 

Efektifitas, Efisiensi pada tahun anggaran 2010-2017?” 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari perluasan pembahasan pada penelitian, maka perlu 

adanya pembatasan dalam pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini batasan 

masalah hanya berfokus pada Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Kinerja 

Keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2010-2017. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah 

“Untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota dan 
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Kabupaten Probolinggo melalui beberapa indikator yaitu Rasio Kemandirian, 

Efektivitas, Efisiensi tahun anggaran 2010-2017.” 

1.5 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Penulis 

Untuk meneliti, menganalisis serta menemukan bukti secara empiris terkait 

kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengaplikasikan teori yang 

didapat melalui perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya. 

B. Bagi Instansi Pemerintahan 

Sebagai tambahan pedoman bagi instansi pemerintahan untuk mengukur 

pengelolaan kinerja keuangan pemerintah dengan beberapa rasio keuangan 

sehingga mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan secara 

efektif, efisien dan akuntabilitas. 

C. Bagi Pembaca 

Sebagai tambahan referensi tentang bagaimana kinerja keuangan 

pemerintah daerah dapat dipotimalkan dan dikelola secara baik dan benar 

melalui beberapa analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. 

D. Bagi Mahasiswa 

Sebagai gambaran, pengembangan serta referensi guna menunjang ilmu 

pengetahuan tentang pembangunan perekenomian dalam kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

E. Bagi Akademis 

Sebagai sarana untuk meningkatkan bahan-bahan referensi yang tujuannya 

untuk pengembangan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan tentang 
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perekonomian dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 


