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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan banyaknya
pulau di indonesia menunjukan luasnya wilayah indonesia, maka dari itu
tantangan bagi pemerintah untuk meweujudkan Indonesia yang maju terutama
dalam pengelolaan pemerintah dan palayanan tehadap masyarakat. Tolak ukur
untuk mengkur keberhasilan suatu negara yaitu dengan bagaimana pemerintah itu
membuat suatu inovasi tentang bagaimana menata pengelolaannya dengan baik di
lingkungan pemerintahannya. Pemerintah pada saat ini dihadapkan pada
tantangan yang cukup besar karena dengan adanya kebijakan otonomi daerah,
dikatakan tantangan bagi pemerintah dengan adanya kebijakan otonomi daerah
karena berdasarkan tujuan otonomi dan desentralisasi daerah pemerinntah harus
lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan pelayanan publik yang
berkualitas, maka dari itu pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat
dilaksanakan secara efektif dan efesien serta responsif terhadap apa yang
dibutuhkan masyarat, karena yang lebih mengenal akan potensi, kebutuhan,
aspirasi masyarakat suatu daerah kabupaten atau kota adalah daerah itu sendiri.
Otonomi daerah ini awalnya diatur dengan Undang – undang Otonomi
Daerah nomor 1 tahun 1957 mengenai Pemerintah Daerah, kemudian pemerintah
merevisi menjadi undang – undang menjadi nomor 18 tahun 1965, lalu dengan
berkembangnya negara indonesia presiden Indonesia mengeluarkan denkrit
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Presiden pada 5 juli 1959 yang menyatakan kembali undang – undang Dasar
1945. Lalu undang – undang tersebut direvisi kembali menjadi undang – undang
nomor 5 tahun 1974

dengan adanya revisi ini dikarenakan pemerintah

menganggap sudah tidak sesuai pada saat waktu itu, karena kedudukan
Pemerintah daerah perlu diseragamkan. Untuk memenuhi keinginan pemerintah
bahwa pemerintah derah perlu diseragamkan maka lahir undang – undang omor
22 tahun 1999 kemudian direvisis kembali menjadi undang – undang nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintah daerah kemudian undang- undang pemerintah
daerah pada tahun 2014 kembali direvisi menjadi undang – undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan perubahan lagi menjadi undang –
undang nomor 09 tahun 2015. Lalu undag – undang yang mengatur tentang dana
perimbangan antara pemeritah pusat dan pemerinah daerah yaitu dalam undang –
undang nomor 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi undang – undang
nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan
Daerah yang
Dengan adanya undang – undang ini memberikan kepada daerahnya masing –
masing untuk lebih mengenali potensi yang ada pada daerah itu sendiri serta
meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri demi kemandirian suatu daerah.
Penyebab lahirnya undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeritah
Daerah dan undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah karena adanya pertimbangan
efektif dan efesiennya pengelolaan keuangan daerah yang bersifar desentralisasi
untuk mendukung jalannya otonomi daerah.
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Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung
jawab dan berwenang dalam mengembangkan secara luas otonomi daerahnya
dengan adanya otonomi daerah ini juga diharapkan akan menghasilkan
kesejahteraan bagi masyarakat yang memberikan pelayanan dan pemberdayaan
yang lebih kepada masyarakat karena mempunyai kebebasan dalam menggali
potensi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah inipun tentu diharapkan
akan timbul persaingan yang sehat dan berlomba – lomba akan menjadi daeah
yang terbaik dan mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat
dalam segi pemberdayaan atau keuangan.
Tetapi pada kenyataannya tidak semua daerah mandiri akan hal keuangan,
masih banyak daeah yang terus bergantung pada pemerintah pusat akan hal
keuangan seperti halnya kabupaten kuningan yang terus bergantung kepada
pemerintah pusat seperti data dibawah ini :
Tabel 1.1
Perbandingan PAD dan Pendapatan Transfer
Tahun

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

2012

Rp 97.605.695.930,00

Rp 1.226.980885,941,00

2013

Rp 112.517.242.678,00

Rp 1.414.027.612.900,00

2014

Rp 202.882.371.736,00

Rp 1.642.697.674.071,00

2015

Rp 229.170.387.972

Rp 1.872.375.613.649,00

2016

Rp 253.441.689.733,00

Rp 1.819.368.146.103,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (Data Diolah)
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Terlihat bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh kabupaten
kuningan lebih kecil dibadingkan bantuan dari pemerintah pusat, pada tahun 2012
pemerintah kabupaten Kuningan memperoleh asli dari daerahnya sebesar Rp
97.605.695.930,00 tetapi bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2012
sangatlah tinggi yaitu sebesar Rp 1.226.980885,941,00, begitu pula pada tahun
2013 pendapatan yang diperoleh oleh kabupaten Kuningan sebesar Rp
112.517.242.678,00 dan dana yang dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp
1.414.027.612.900,00, begitupun tahun berikutnya yaitu tahun 2014 pemerintah
daeah kabupaten masih kurang bisa mengembangkan potensi daerahnya lebih jauh
karena dari pendapatan asli dareahnya masih kecil dibandingkan bantuan dari
pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 202.882.371.736,00 dan bantuan dari
pemerintah pada tahun 2014 sebesar Rp 1.642.697.674.071,00
Rendahnya pendapatan asli daerah terus belanjut pada tahun 2015, pada tahun
2015 pemerintah kabupaten kuningan memperoleh pendapatan dari asli daerahnya
sebersar Rp 229.170.387.972 dan dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah
pusat sebesar Rp 1.872.375.613.649,00, permasalahan yang sama masih terjadi
pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 yang mana pemerintah daerah
kabupaten Kuningan dalam menghasilkan pendapatannya cukup kecil, kabupaten
Kuningan pada tahun 2016 hanya mampu mengahasilkan pendapatan sebesar Rp
253.441.689.733,00 dan bantuan pemerintah pusat lebih besar dari pendapatan
yang diperoleh oleh kabupaten Kuningan yaitu sebesar Rp 1.819.368.146.103,00.
Dari data tersebut menunjukan bahwa kemampuan daerah kabupaten Kuningan
dalam memperoleh pendapatan asli daerah cukup rendah.
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Selain permasalahan rendahnya pendapatan asli daerah apabila dibandingkan
dengan transfer pemerintah pusat. Peneliti juga menemukan permasalahan pada
capaian Pendapatan asli daerah kabupaten Kuningan, seperti pada tabel berikut :
Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penpatan Asli Daerah
Tahun

Target PAD

Realisasi PAD

Capaian

2012

Rp. 92.893.072.657

Rp. 97.605.695.930

Tercapai

2013

Rp. 120.678.743.602

Rp. 112.517.242.678

Tidak Tercapai

2014

Rp. 185.714.311.741

Rp. 202.517.821.129

Tercapai

2015

Rp. 233.176.376.491

Rp. 229.170.387.972

Tidak Tercapai

2016

Rp. 262.212.852.952

Rp. 253.441.689.733

Tidak Tercapai

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Bisa terliohat bahwa realisasi pada tahun 2013 capaian realisasi pendapatan
asli daerah kabupaten Kuningan tidak tercapai target pada tahun 2012 sebesar Rp.
92.893.072.657 dan realalisasinya hanya Rp. 112.517.242.678, lalu pada tahun
2015 kembali pendapatan asli derah kabupaten Kuningan tidak tercapai target
pada tahun 2015 sebesar Rp. 233.176.376.491 dan realisasinya hanya sebesar Rp.
229.170.387.972, dan pada tahun 2016 target penerimaan pendaptan asli daerah
kabupaten Kuningan sebesar Rp. 262.212.852.952 dan hanya terealisasi hanya
sebesar Rp. 253.441.689.733.
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Permasalahan tidak hanya pada pendapatan asli daeah tetapi pada tingkat
kemandian, berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti bawah
terdapat permasalahan pada tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten
Kuningan :
Tabel 1.3
Tingkat Kemandirian Kabupaten Kuningan
Tahun

Rasio Kemandirian

Kemampuan Daerah

2012

7,95%

Rendah Sekali

2013

7,95%

Rendah Sekali

2014

12,32%

Rendah Sekali

2015

12,23%

Rendah Sekali

2016

13,93%

Rendah Sekali

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (Data Diolah)
Dari data diatas dapat dijabawakan bahwa tingkat kemandirian keuangan
daerah kabupaten pada tahun 2012 sangat rendah hanya sebesar 7,95%, lalu pada
tahun 2013 masih tetap sama tingakat kemadirian keuangan pemerintah daerah
kabupaten Kuningan masih sangat rendah yaitu sebesar 795, pada tahun 2012
sampai 2013 sama sekali tidak ada peningkatan atau penurunan tingkat
kemandiriannya. Lalu pada tahun 2014 tingkat kemadirian keuangan pemerintah
daerah kabupaten Kuningan yaitu sebesar 12,32 ada peningkatan dari tahun 2012
tetapi masih dalam kategori sangat rendah. Lalu pada tahun 2015 tingkat
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kemadirian keuangan daerah justru menurun menjadi 12,23% dan masih tetap
berkategori sangat rendah, Sedangkan pada tahun 2016 kemandirian keuangan
daerah kabupaten Kuningan meningkat menjadi 13,93% tetapi madih tetap pada
kategori yang sangat rendah.
Tidak hanya itu laporan keuangan kabupaten Kuningan juga mendapat
penilaian buruk dari Badan Pengelolaan Keuangan, berdasarkan penelitian awal
yangdilakukan peneliti mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksaan Keuangan
sebagai berikut :
Tabel 1.3
Opini Laporan Keuangan Kabupaten Kuningan
Tahun
Opini BPK
2012

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2013

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2014

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2015

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2016

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Laporan keuangan merupakan salah satu yang menunjukan bagaimana kinerja
keuangan suatui daerah, dan peniulaian sangat pentingdilakukan oleh pengawasa
suapaya bertanggung jawab atas pengelolaannya tidak hanya itu penilaian juga
bisa menilai bagaimana efektif dan edesien dalam menggunakan anggara suatu
daerah, dan disini kabupaten kuningan meraih opini wajar dengan pengecualian
(WDP) pada tahun 2012 dan 2013 dan pada tahun 2014 sampai 2016
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 dan 2013
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BPK menilai laporan keuangan kabupaten Kuningan dengan wajar dengan
pengecualian itu berarti laporan keuangan kabupaten Kuningan mengindikasikan
ada permasalahan dalam mengelola keuangannya.
Dari permasalahan – permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa
permasalahan yang nyata pada keuangan pemerintah kabupaten Kuningan yaitu
rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten
Kuningan yang dibandingkan transfer pemerintah pusat yang sangat tinggi baik
dari pemerintah pusat maupun provinsi yang diberikan kepada kabupaten
Kuningan, lalu capaian pendapatan asli daerah kabupaten kuningan pada tahun
2013, 2015, dan 2016 tidak tercapai, dan Kabupaten Kuningan pun memiliki
tingkat kemandirian keuangan yang rendah pada tahun 2012 sampai 2016 hanya
berkategori sangat rendah, itu menujukan bahwa tingkat kemadirian kabupaten
kuningan sangatlah rendah. Dan permasalalahan selanjutnya yaitu pada tahun
2012 dan 2013 kabupaten Kuningan mendapat penelilaian Wajar Dengan
Pengecualian. Dari penelitian awal yang dilakukan peneliti menduga ada
permasalahan dari kinerja keuangan kabupaten Kuningan.
Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneitian yang
berjudul ”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabuaten
Kuningan Tahun 2012 - 2016”
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1.2 Identifikasi Masalah
Dari uraian latarbelakang diatas maka indentifikasi permasalahan keuangan
yang terjadi dipemerintahan kabupaten kuningan pada tahun 2012 sampai 2016
yaitu :
1.

Masih rendahnya Pendapatan Asli daerah yang di dapat dari potensi atau rill
daerah kabupaten Kuningan itu sendiri

2.

Masih tingginya pedapatan transfer pemerintah pusat atau provinsi yang
diberikan kepada pemerintahan kabupaten Kuningan

3.

Tidak tercapainya realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2013, 2015 dan
2016

4.

Dari tingkat rasio kemadirian, daerah kabupaten Kuningan pada tahun 2012 –
2016 sangatlah rendah

5.

Laporan keuangan pada tahun 2012 dan 2013 mendapatkan opini Wajar
Dengan Pengecualian.

1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti membatasi permasalahan
supaya peneltian ini lebih terfokus, dan supaya menghidari berbagai kesalah
persepsi. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan Analisis kineja keuangan
daerah kabupaten Kuningan dengan dilihat dari aspek pendapatan dengan
menggunakan rasio keuangan, yaitu kemandirian daerah, efektifitas Pendapatan
Asli Daerah dan efesiensi Keuangan Daerah, dan rasio pertumbuhan.
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1.4 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dirumuskan
permasalahannya oleh peneliti yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah
kabupaten Kuningan berdasarkan analisis rasio keuangan
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui
bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuningan berdasarkan
analsis rasio keuangan
1.6 Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini tentunya peneliti sangat mengharapkan peneliti ini
akan berguna bagi pihak berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian yang
diharapkan dari penelitian ini yaitu :
1.

Bagi Peneliti
Bagai peneliti tentunya memberikan tambahan pengetahuan dan untuk
memperluas wawasan mengenai bagaimana kinerja keuangan Pemerintah
Kabupaten Kuningan Tahun 2012 - 2016

2.

Bagi Lembaga Terkait
Bagi perusahaan itu sendiri dari penelitian ini peneliti harapkan bisa menjadi
bahan pertimbangan atau bahan masukan bagi pemerintah kabupaten
Kuningan tentang bagaimana kinerja keuangan pemeritah itu sendiri
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3.

Bagi Perguruan Tinggi
Peneilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi bagi pihak yang
memerlukannyanya terutama yang berkaitan dengan kinejra keuangan, dan
tentunya penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih
gelar sarjana.

4.

Untuk Peneliti lain.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau gambaran bagi
studi – studi lanjutan yang ingin meneliti tentang kinerja keuangan
pemerintah daerah.

1.7 Kerangka Pemikiran
Chandler dan Plano yang dikutif oleh Pasolong (2013 : 9) menjelaskan bahwa
administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan
untuk mengatur ”public affair” dan menjelaskan berbagai tugas yang ditentukan.
Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah
publik melalui perbaikan – perbaikan terutama dibidang organisasi, sumberdaya
manusia dan keuangan
Tentunya untuk melakukan perbaikan – perbaikan seperti hal nya diatas harus
ada pengelolaan yang baik di pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
perbaikan pengelolaan - pengelolaan itu salah satunya adalah di bidang keuangan,
sedangkan pengeolaan keuangan daerah menurut Baldric (2015 : 11) pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruahn kegiatan yang meliputi perencanaan,
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pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah. objek penegelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah.
Dalam pengelolaan keuangan tadi ada bentuk pertanggung jawaban keuangan
tentunya bentuk pertangungg jawaban ini harus dibuat laporan keuangan untuk
memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban atas keuangan daerah tersebut,
menurut Fahmi (2013 : 2) mendefiniskan laporan keuangan yaitu sebagai berikut :
“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi
keuangan suatu organisasi, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan
sebagai gambaran kinerja keuangan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Faud
(2016 : 5) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan
pada saat ini atau dalam satu peride tertentu.
Dari laporan keuangan kita dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan
suatu pemerintah daerah tersebut. Menurut (Mahmudi 2016 : 10) “untuk
menganalisis laporan keuangan tentu ada beberapa metode untuk menganilisinya,
salah satu teknik analisis yang paling banyak digunakan untuk menganalisis
laoran keuangan adalah analisis rasio keuangan”. Terdapat berbagai jenis rasio
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan
keuangan. Hasil dari perhitungan rasio- asio keuangan perlu diinterpretasikan,
sehingga laporan keuangan dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi
selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu.
Sedangkan menurut Faud (2016 :138) Untuk mengenalisis kinerja keuangan
daerah beliau menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah
daerah dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan
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memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudia setiap hasil dari rasio
keuangan diukur, diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan
keputusan.
Adapun rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah derah
kabupaten kuningan yaitu menggunakan rasio :
1.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Faud (2016 : 138) “rasio kemandirian keuangan daerah ini
menggambarkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber dana
ekstern. Semakin tinggi rasio kemadirian, mengandung arti bahwa
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama
pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula
sebaliknya. Rasio kemadirian menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah. Sakin tinggi rasio kemandirian,
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat
tinggi.”

2.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Faud (2016 : 140) “rasio efektifitas menggambarkan kemampuan
pemerintah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan
dan kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin tinggi. “

3.

Rasio Efesiensi keuangan Daerah
Halim (2004 : 234) “Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Adalah
menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Dalam rasio ini apabila hasil rasio ini lebih kecil maka semakin baik
efesiensi keuangan pemerinta daerahnya.”
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4.

Rasio Pertumbuhan
Faud (2016 : 143) rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya,
sedangkan menurut
Mahmudi (2016 : 140) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui
apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama
beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan
pendapatan atau berjalan secara positif atau negativ
Dari uraian diatas maka peneliti akan menggunakan kerangka pikir yang

berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
tahun 2012 – 2016 sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Kerangka Penelitian Pemikiran
Input
Analisis Keuangan

Proses
1. Rasio Kemadirian
2. Rasio Efektifitas
3. Rasio Efesiensi Keuangan
4. Rasio Pertumbuhan PAD
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Fuad (2016 : 138)

Outcom
Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten Kuningan tahun
2012 - 2016

