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A. LATAR BELAKANG MASALAH  

 Tuntutan tentang adanya kewenangan untuk mengatur sendiri urusan 

pemerintahan di masing-masing daerah mulai berhembus setelah terhentinya 

kekuasaan orde baru. Otonomi daerah menjadi sebuah terobosan baru yang 

diharapkan membawa perubahan yang berarti pada sistem pemerintahan. 

Sistem otonomi daerah memberikan sebuah pendelegasian kewenangan yang 

seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama (UU No. 32 

Tahun 2004). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjalankan 

pemerintahan yang lebih mandiri dan bertanggungjawab.  
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Salah satu wujud pendelegasian yang terkandung dalam otonomi daerah 

adalah kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Akan 

tetapi kewenangan ini bukan berarti memberi kebebasan yang tak terbatas bagi 

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan. Keuangan daerah harus 

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

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (PP No. 58 Tahun 

2005). Sesuai dengan konsep good governance UNDP, transparansi dan 

akuntabilitas merupakan bagian dari sembilan prinsip terwujudnya good 

governance, sehingga keduanya menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan pada 

pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah. APBD 

merupakan produk laporan keuangan yang mencerminkan kemampuan  

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (PP No.24 Tahun 2005). Pembuatan laporan keuangan 

adalah suatu bentuk kebutuhan transparasi yang merupakan syarat pendukung 

adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas 

aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan merupakan 

komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan 

merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi 
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pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi 

keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak 

intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai 

alat untuk penilaian kinerja (Mardiasmo, 2002). Evaluasi kinerja keuangan 

pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan. 

Dengan keluarnya PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 

29 Tahun 2002, sistem anggaran tradisional (incremental budgeting) diganti 

dengan sistem  anggaran kinerja (performance budgeting). Penyusunan 

anggaran dengan menggunkanan sistem  seperti ini sangat memungkinkan 

untuk dilakukannya evaluasi atau penilaian kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan dengan analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan 

analisis rasio keuangan pada APBD dapat diinterpretasikan untuk mengukur 

kinerja keuangan dan informasi yang dihasilkan dari interpretasi tersebut 

selanjutnya dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan-

keputusan, khususnya keputusan ekonomi.  

Penggunaan rasio keuangan di dalam menganalisis laporan keuangan 

belum banyak dilakukan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah 

(SKAD) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), produk laporan 

keuangan pemerintah daerah mengalami modifikasian yang semakin 

mendekati sistem yang digunakan pada sektor bisnis atau swasta. Pada 

penyusunan anggaran daerah masih menggunakan sistem tradisional 

(incremental budgeting), rasio-rasio keuangan yang biasa digunakan dalam 
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dunia bisnis belum banyak yang dapat diaplikasikan untuk menganalisis 

laporan keuangan daerah.  

Setelah diterapkan sistem pencatatan double entry dan akuntansi yang 

berbasis cash toward accrual, serta produk laporan keuangan daerah yang 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan, penggunaan rasio-rasio keuangan yang biasa 

digunakan pada sektor bisnis mulai dapat diterapkan. Akan tetapi tidak semua 

rasio keuangan bisa diaplikasikan untuk menganilisis laporan keuangan daerah 

mengingat karakteristik yang melekat pada organisasi sektor publik khususnya 

pemerintaha dan juga belum ada kesepakatan yang pasti tentang rasio-rasio 

keuangan yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan 

pemerintahan. 

Penelitian tentang laporan keuangan daerah dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan pernah dilakukan sebelumya. Widodo (2002) menggunakan 

rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan DCSR (debt service coverage 

ratio) untuk menganalisa APBD Kabupaten Boyolali tahun 1997/1998-2000. 

Damayanti (2004) menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, pengukuran 

pendapatan, dan pengukuran belanja  untuk mengevaluasi kinerja keuangan 

daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 1998-2003. 

Bramantya (2005) menggunakan rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio 

aktivitas, analisis kontribusi, dan pertumbuhan untuk menganalisa APBD Kota 

Yogyakarta tahun anggaran 2000-2003. Eliza (2005) menggunakan rasio-rasio 

keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi 
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PAD, rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, short term liquidity ratio, capital 

structure, dan solvency ratio untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 1998/1999-2003. 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di atas menunjukkan bahwa 

rasio keuangan dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian 

yang berjudul ”Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 

Menggunakan Analisis Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada APBD Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Anggaran 2004-2007)” ini mempunyai kesamaan dalam 

beberapa hal dengan penelitian sejenis sebelumnya seperti metodologi 

penelitian dan beberapa referensi landasan teori yang digunakan, namun yang 

membedakan adalah objek, tempat, dan waktu pelaksanaan penelitian. Selain 

itu beberapa rasio yang digunakan mungkin juga berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada saat pedoman penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah sudah menggunakan Standar Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD) dan sistem pengganggaran yang digunakan sudah 

menggunakan sistem anggaran kinerja (performance budgeting), hal inilah 

yang paling membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Sejauh 

mana pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2004-2007 dilihat dari analisis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan ?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola keuangan daerah 

pada tahun anggaran 2004-2007 bila dilihat dari analisis laporan keuangan 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pemerintah daerah, hasil dari analisis pada penelitian ini dapat 

dijadikan alat evaluasi kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah 

daerah. Intrepretasi dari perhitungan rasio-rasio keuangan pada APBD 

dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pemerintah daerah untuk 

proses pengambilan keputusan-keputusan ekonomi di masa mendatang. 

2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

penelitian akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dengan topik yang 

sama, dan memperluas wawasan para mahasiswa, serta menambah minat 

mahasiswa jurusan akuntansi untuk melakukan penelitian di bidang 

akuntansi sektor publik dan pemerintahan. 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


