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BAB   I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kinerja (Performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu 

entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan 

pekerjaan (Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer, 1994). 

Selanjutnya measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu 

indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau 

hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit 

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian 

yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran 

kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.  

kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan 

efesiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, 

setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja 

untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam 

menghasilan pelayanan publik yang lebih baik. ‘’Akuntabilitas yang merupakan salah 

satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menujukan 

bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara 

ekonomis, efektif, dan efisien’’ (Mardiasmo 2002).Ekonomis terkait dengan sejauh 

mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan 

yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi 
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merupakan perbandingan ouput/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau 

target yang telah ditetapkan. ‘’Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja 

atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-

perbandingan outcome dengan output’’ (Mardiasmo, 2002).Adapun arti dari penilaian 

kinerja menurut Mardiasmo (2002) ‘’yaitu penentuan secara priodik efektifvitas 

oprasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, 

standar, dan kreteria yang telah ditetapkan sebelumnya.’’ Dan menurut keputusan 

menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah manjadi 

permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggung 

jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan 

penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak 

ukur kinerja merupakan komponen lainya yng harus dikembangkan untuk dasar 

pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.Sedangkan menurut 

Sedarmayanti (2003) “Kinerja (performance) diartikan sebagai hasil kerja seorang 

pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana 

hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah 

ditentukan”. Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan ability (knowladge + skill), sedangkan 

faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) sumber daya aparatur pemerintah 

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan 
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sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, 

yaitu good governance.  

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan 

belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. 

Keuangan Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang terkait. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan 

ekonomi itu sendiri.Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian 

suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi 
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perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar 

kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah pusat.Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki 

kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 

2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan 3 

kepatuhan. 

Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu 

sendiri.Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan 

asas desentralisasi. 
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Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada 

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa 

pengelolaan keungan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku , efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan 

daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka 

tentunya akan menngkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. 

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam 

bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan 

mengindentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah 

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya 

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar 

seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi 

(P3D) ke daerah dalam jumlah besar. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan 

daerah. Karena itu, kemamuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi 

perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar 

kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih 
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penting disbanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD 

dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi 

kelancaran penyelanggaraan urusan daerahnya. 

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam 

UU No33/ 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kubutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antar 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adala suatu sistem pembagian keungan yang 

adil, proporsional, domokratis, tranparan, dan efisien dalam rangka pendanaan 

penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan 

kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas 

pembatuan. 

 PAD dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong perumbuhan 

ekonomi daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan 

penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. 

Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi siberbagai daerah akan 

meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat 
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 D.I.Yogyakarta atau orang mengenal dengan istilah DIY yang mana adalah 

salah satu Provinsi di Indonesia yang mana kaya akan sumber daya dan kebudayaan 

serta mempunyai sistim politik yang berbeda dari provinsi lainya di Indonesia, serta 

merupakan provinsi pertama di Indonesia dan sempat menjadi ibu kota Indonesia 

dalam penjajahan, yogyakarta memiliki keunikan sendiri yang mana kepala 

pemerintahannya atau gubernur adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah raja  

kesultanan Yogyakarta itu sendiri sehingga provinsi Yogyakarta berbeda dari provinsi 

lainya di indonesia. Sebab itu lah Peneliti mengambil provinsi Yogyakarta dalam 

penelitian ini yang mana bahwa peneliti ingin mengetahui seberapa Kemandirian 

provinsi di pegang oleh kesultanan Yogyakarta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah secara parsial terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta?” 

2. Apakah secara parsial terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta? 
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3. Apakah secara simultan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi D.I.Yogyakarta?” 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan 

terhadap Kinerja Keungan Daerah tahun 2011-2015 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

D.I.Yogyakarta 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Dana Perimbangan terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 

3. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Provinsi D.I.Yogyakarta 


