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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Lahirnya undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

(Pemda) dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah.  

  Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam Undang-Undang 

ini menganut pengertian bahwa: (1) Pemberian wewenang pemerintahan yang 

luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang  Pertahanan 

Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan dan Moneter/Fiskal, Agama serta 

kewenangan bidang Pemerintahan lainnya. (2) Proses dalam pembentukan Daerah 

Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah 

Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya (UU 

No.32 Tahun 2004, tentang Keuangan Daerah) 

  Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah 

perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen 

keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah 

dan manajemen pengeluaran daerah (Mardiasmo, otonomi dan manajemen 

keuangan daerah,(Yogyakarta:Andi, 2002 hal.140). 
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  Undang-undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan prestasi 

kerja yang akan dicapai. 

 Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai 

instrumen kebijakan, Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan 

besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan 

perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan 

datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat 

untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari 

berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan 

aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang 

bersangkutan (Mardiasmo, otonomi dan manajemen keuangan daerah, ( 

Yogyakarta : Andi, 2002, halaman.140) 

 Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-

hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah . Pengukuran 

kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 

pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan 

menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan 

efektif (Ibid, halaman.121) 

  Penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Karlina. 

Penelitian tersebut mengenai “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah “ 
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berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan 

definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 

Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar 

daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Pemerintah daerah juga dituntut 

melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel 

agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan good government dan clean 

government. 

Menurut Bastian (2001) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 

organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu 

organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. 

Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga 

pada keluaran manfaat dari program tersebut. Kinerja keuangan pemerintah 

daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-

sumber keuangan asli daerah daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna 

mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan 

pemabangunan daerahnya. 
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Pemerintah daerah kabupaten dan kota Satuan Wilayah Pembangunan 

Grebangkertosusila Plus provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah 

mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja 

keuangan daerah berupa kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, 

efektivitas, dan efisiensi yang baik.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013), yang menggunakan 

analisis rasio terhadap APBD, menunjukkan bahwa secara umum kinerja 

pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus 

membaik, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah 

yaitu rasio kemandirian keuangan daerah , rasio efektivitas, dan rasio efisiensi 

yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerah 

meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau 

memiliki trend negative seperti rasio aktivitas dan pertumbuhan. 

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa pengunaan analisa rasio keuangan 

sebagai alat  analisis  kinerja  keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga 

perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya 

pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada 

kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, 

dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah 

perlu dilaksanakan. Maka dirasa perlu untuk meneliti mengenai kinerja keuangan 
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pemerintah kota di Jawa Timur untuk megetahui keberhasilan pelaksanaan 

otonomi di masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan alat analisis 

rasio Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, 

dan Rasio Efisiensi. 

Menurut Widodo (2001) rasio kemandirian adalah rasio yang 

menunjukkan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan 

dengan pendapatan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, 

misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. 

Berdasarkan litelatur lain dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal 

merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang 

berkaitan (seperti:keuangan, karyawan, dll) dari pemerintah pusat kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah (Akhmad Mulyana, Sosiologi Komunika, ( pusat 

pengembangan bahan ajar UMB, 2006 : hal.150) 

Selain itu dijelaskan oleh Halim (2011) yakni rasio efektivitas bertujuan 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi 

penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. 

Kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan efektivitas, dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 

yang diperlukan daerah dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

tercapainya kesejahteraan rakyat. 
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Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap 

pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap 

pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya 

rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan 

daerah.  

  Ada beberapa peneliti sebelumnya, yang mengangkat permasalahan 

kinerja keuangan. Seperti halnya yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh 

Nirwana (2014), Dkk menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangan daerah. Analisis rasio keuangan ini akan 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode 

dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan 

yang terjadi. Rendahnya kapasitas kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerah akan memberikan dampak negative seperti rendahnya 

publik service atau tingkat pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

minimnya pembangunan di daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada 

rendahnya kesejahteraan masyarakat. 

Wahyudi & Tarunasari, L.F (2013), menunjukkan kemandirian lokal dan 

pertumbuhan yang rendah. Peneliti sebelumnya seperti Bisma dan Susanto (2010), 

menjelaskan desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan 

terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektivitas pengelolaan APBD 

menunjukkan hasil tidak efisien. Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Azwar, dkk (2014), efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.  

Mahmudi(2011), efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi 

dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input digunakan dan 

membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data 

realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Dalam penelitian sebelumnya oleh 

Azwar, dkk (2014, menjelaskan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial 

memiliki efek negative tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. 

Lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan 

Negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini 

sejalan dengan tujuan otonomi dalam penjelasan UU nomor 32 tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa prinsip otonomi dan kewenangan seluas-luasnya diberikan 

kepada pemerintah daerah pada akhirnya bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  

 Diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keungan daerah untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai 

belanja pemerintah kabupaten dan kota. Untuk membuat peta kemampuan 

digunakan sejumlah parameter yaitu: perhitungan dan analisis kinerja PAD 

melalui share dan growth ( Bappenas, Peta Kemajuan Keuangan Provinsi dalam 

Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan 

Daerah). 

 Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini 

mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan 
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kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas 

kemampuan keuangan daerah. Sedangkan growth merupakan angka pertumbuhan 

PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya. 

 Dengan parameter tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk suatu 

peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran. Yang 

dimaksud dengan metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta 

kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran 

nilai growth dan share. Dengan nilai growth dan share maka masing-masing 

provinsi dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). 

 Dari hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Bisma, dkk dilihat 

dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (share) terhadap total 

pendapatan masih rendah, namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Kendati 

tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan 

peningkatan belanja, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil.  

 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja keuangan Kabupaten dan Kota 

Di Kawasan Satuan Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila Plus Provinsi 

Jawa Timur. Alasan dari penggunaan objek ini adalah karena wilayah ini memiliki 

karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dan adanya ketersediaan data. 

Sehingga penulis teratrik untuk menagangkat judul penelitian sebagai berikut 

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 

Kawasan Satuan Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila Plus Provinsi 

Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017. 
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B.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Satuan 

Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila Plus Provinsi Jawa Timur selama 

enam tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012-2017) dilihat dari Rasio 

Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio 

Efisiensi? 

2. Bagaimana kemampuan keuangan daerahKabupaten dan Kota Satuan Wilayah 

Pembangunan Grebangkertosusila Plus Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 

anggaran 2012-2017 diukur melalui share dan growth APBD, Indeks 

Kemampuan Keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah? 

 

C. Batasan Masalah 

 Dalam sebuah penelitian, supaya pembahasan masalah tidak melebar sehingga 

tujuan dari penelitian tersebut bisa tercapai, maka disini penulis inerja keuangan 

daerah. Menurut Halim (2004) beberapa rasio yang dapat dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, 

dan Rasio Efisiensi selama enam tahun terakhir di Kabupaten dan Kota Satuan 

Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila PlusProvinsi Jawa Timur tahun 2012-

2017. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota 

Satuan Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila PlusProvinsi Jawa 

Timur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi 

Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi selama enam tahun terakhir 

yaitu tahun 2012-2017. 

b. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota 

Satuan Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila Plus Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2017 diukur melalui share dan 

growth APBD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Peta Kemampuan 

Keuangan Daerah. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan 

teoritis di antaranya adalah : 

a. Manfaat praktis, menilai kinerja keuangan pemerintah daerahKabupaten 

dan Kota Satuan Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila Plus Provinsi 

Jawa Timur, sehingga dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten 

dan Kota Satuan Wilayah Pembangunan Grebangkertosusila PlusProvinsi 

Jawa Timur untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah. 

b. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain 

yang akan mengadakan penelitian di bidang keuangan daerah dan secara 
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umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan 

keuangan daerah di Indonesia. 

 


