
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah

sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu

daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah

daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self

supporting” dalam bidang keuangan. Halim (2007) mengungkapkan bahwa

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun

tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah

Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan.
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Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan

daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang

termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik

daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD).”“Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang

berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu,

keuangan daerah identik dengan APBD.”.

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun

berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimuat dalam penjelasan

pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah laporan yang menggambarkan

realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
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2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur APBD

Menurut Halim (2007), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

“rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Menurut Saragih (2003), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu,

umumnya satu tahun.”

Unsur-Unsur APBD menurut Bastian (2006) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi

biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya

yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan

dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Klasifikasi APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13/

2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah.”
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Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)

dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan

mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan

penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan

dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran

pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah (Permendagri 13/ 2006).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2012 pasal 1 dalam Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

2. Pedoman Penyusunan APBD, adalah pokok-pokok kebijakan yang harus

diperhatikan dan dipedomani oleh pemerinah daerah dalam penyusunan dan

penetapan APBD.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/

Kota.
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4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Menurut SKD Provinsi Lampung (2010) Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh

daerah, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai

kegiatannya.

2. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan lainnya dari

pemerintah pusat dan atau dari Instansi Pusat, serta dari daerah lainnya.

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan

daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh

pemerintah daerah.

Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat

untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang

terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal

dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai

tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang

keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-

prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.
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Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak

langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi

daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang

berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan

adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah

serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang

bersangkutan.

2.3 Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Saragih

(2003) adalah: suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara

kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan

dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan

kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Menurut Bastian (2006), “perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara
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pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relations system), sebagai

konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian

wewenang pemerintahan.”

Menurut Halim (2007), dana perimbangan merupakan “dana yang bersumber dari

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.”

Dana perimbangan menurut Suyana (2007) terdiri dari:

1. Dana bagi hasil dari: pajak bumi bangunan (PBB), bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan (BPHTB), PPh perorangan, dan penerimaan dari

sumber daya alam, yakni minyak bumi, gas alam, pertambangan umum,

kehutanan dan perikanan. Penetapan besarnya dana bagi hasil pajak dan

nonpajak didasarkan atas persentase dengan tarif dan basis pajaknya.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan block grant

yang besarnya didasarkan atas formula.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan special grant yang

ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan

mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah

(bottom-up).

Adapun klasifikasi dana perimbangan yang terbaru adalah berdasarkan

Permendagri No. 13/2006, dimana dana perimbangan tersebut terdiri atas: dana

bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil

dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil
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bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana

alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan

menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Dana Alokasi Umum adalah “dana yang

berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, “Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan

komponen terbesar dari dana perimbangan dalam APBN.” Kebijakan DAU

merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah

mempunyai struktur dan kemampuan fiscal yang sama (horizontal fiscal

imbalance). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke

daerah (intergovermental transfer) yang berfungsi sebagai faktor pemerataan

fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal

atau keuangan antar daerah. (Saragih, 2003). Tujuan umum dari Dana Alokasi

Umum adalah untuk:

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertical

2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal.

3. Menginternalisasikan/ memperhitungkan sebahagian atau seluruh limpahan

manfaaat/ biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.
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4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali

sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai

bahkan melebihi kapasitasnya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(Mardiasmo,2011:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi (Penjelasan

UU No.33 Tahun 2004).

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 adalah terdiri dari :

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi

daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang

pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas
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penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha

masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah,

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci

menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti

kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah,

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda

pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,

pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan

dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan

penjualan.

2.5 Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk ,2008)

adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang

mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja

Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi

anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih

menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi

(jenis belanja), oganisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan

belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang

standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi meliputi:

a. Belanja pegawai,

b. Belanja barang,

c. Bunga,

d. Subsidi,

e. Hibah,

f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset

sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
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a. Belanja modal tanah,

b. Belanja modal peralatan dan mesin,

c. Belanja modal gedung dan bangunan,

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,

e. Belanja modal aset tetap lainnya,

f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak

terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa

dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana

sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas

pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti

pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota

serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya

perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:
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1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari

belanja:

a. Belanja pegawai,

b. Belanja barang dan jasa,

c. Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang

terdiri dari:

a. Belanja pegawai,

b. Belanja bunga,

c. Belanja subsidi,

d. Belanja hibah,

e. Belanja bantuan sosial,

f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan

pemerintahan desa.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi

belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut

pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat

pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih.

Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti

tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman
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kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada

umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan,

efiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan” , sumber

pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang

merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertuakaran iklim politik sangat

mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan.

Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan

daerah menajadi pertimbangan yang utama.

2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian kinerja sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi

pemerintah adalah keluaran / hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2006, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masig

kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/ APBD. Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau yang

telah dicapai pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran yang dikelola

dan dituangkan dalam bentuk laporan realisasi keuangan yang berisi tentang

anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana pemerintah memilik

tanggungjawab dalam mengelola anggaran tersebut.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 17 ayat 1,

adalah tata cara tentang penyusunan kegiatan dan indikator kinerja dimaksud

didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah tentang rencana kerja pemerintah

dan peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran

Kementrian Negara/ Lembaga. Informasi tentang realisasi kinerja disajikan secara

bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan sebagaimana

tercantum dalam rencana kerja dan anggaran Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja

Perangkat Daerah/ Pemerintah Pusat/ Daerah untuk tahun anggaran yang

bersangkutan.

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,

misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum,

transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang

merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Oleh karena itu

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada

DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat

dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja

yang bertujuan untuk membantu manajer public untuk menilai pencapaian suatu

strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja

sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pemerintah Daerah

mempunyai kinerja yang baik apabila Pemerintah Daerah mampu untuk mampu
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untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik

bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh

Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah

kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan

pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut

masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber

pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Oleh karena

itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu

manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial

dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat

pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2011) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.

2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan dituangkan dalam

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun

tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
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pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial

masyarakat, yang dapat dianalisa menggunakan analisa rasio keuangan terhadap

APBD.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan

dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai dimana dana tersebut

dapat diperoleh dari pendapatan daerah, jika suatu daerah tidak mempunyai

sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah

pusat. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar

pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah. Dengan

demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu atau tidak

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada beberapa kriteria

yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah

dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Halim, 2007). Yaitu:

1. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah

Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang

menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta

macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang

dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah. Aparat Pemerintah Daerah

harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah

tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling

menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
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3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus

mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan

pembangunan.

4. Kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu

membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah

tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu

mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara,

ditetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak

legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah

dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung

Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun oleh

pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum

diaudit. Sebagaimana lazimnya, laporan keuangan tersebut setelah diperiksa dapat

disesuaikan berdasarkan temuab audit dan/ atau koreksi lain yang diharuskan oleh

SAP. Laporan keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yang

selanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/ daerah dalam suatu rancangan

undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah

pusat/ daerah untuk dibahas dan disetujui oleh DPR/ DPRD.
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Selain itu, menurut Undang-Undanh Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan

undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah

pusat/ daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja

instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran

sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah pasal 1 ayat 13, Kepala Satuan Kinerja

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian

keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Samson (2001) melakukan penelitian tentang indikator-indikator keberhasilan

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 –1999/2000.

Indikator yang dimaksud adalah indikator kinerja efektifitas, efisiensi, rasio

investasi dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

analitis yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito

Kuala menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif yang ditunjukkan dengan rasio

efektifitas 104 persen dan sangat efisien yang ditunjukkan dengan rasio efisiensi

51 persen (Susantih, Saftiana, 2008).

Diana (2008) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan

keuangan pemerintah Se-Provinsi Lampung dengan indikator kemandirian
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keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, dan aktivitas. Teknik analisis yang

digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif

dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan

keuangan pemda propinsi Se-Sumbagsel dan untuk melihat elastisitas PAD

terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa propinsi Sumatera

Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan

keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima

propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu

juga digunakan uji beda Kolmogorof Smirnov dengan hasil bahwa terdapat

perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Se-

Propinsi Lampung (Susantih, dan Saftiana, 2008).

Selanjutnya Lindawati (2001) yang melakukan penelitian mengenai kemampuan

keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman. Dari hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah DKI Jakarta mampu

memberikan dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga

pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya. Hal ini ditunjukkan

dengan nilai Debt Service Coverage Rasio (DSCR) rata-rata per tahun sebesar

17,17 di atas ambang batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5. selanjutnya

dengan analisis Batas Maksimum pinjaman (BMP) pemerintah Daerah DKI

Jakarta mampu untuk melakukan pinjaman yang lebih besar lagi (Susantih, dan

Saftiana, 2008).
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2.8 Model Penelitian

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang

dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini

pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai

penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam

merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah

dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-

masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat

melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran

yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Untuk menilai kinerja keuangan

dibuatlah rasio-rasio. Rasio-rasio ini merupakan perbandingan antara angka-angka

tertentu dalam laporan keuangan dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan nilai

relatif atau proporsi di antara dua angka yang dipakai, yang diasumsikan memiliki

hubungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bersumber dari

laporan keuangan Pemda (LKPD).

LKPD merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang

disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD. Sebelum LKPD, yang merupakan

keluaran (output) dari sebuah proses akuntansi keuangan Pemda, terlebih dahulu

harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Informasi yang tertera dalam LKPD harus akurat dan relevan dengan data-data

yang ada, yakni sejalan dengan kebutuhan pengguna LKPD tersebut.
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Gambar 2.1. Model Penelitian Kerangka Berfikir

Sumber : Halim, 2007. Dimodifikasi untuk keperluan penelitian

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Lampung Tahun 2008-2013
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