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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang   

Perkembangan perekonomian yang dapat dicapai oleh suatu Negara tidak 

dapat dilepaskan dari peran realisasi pengeluaran pemerintah yang terus-menerus 

meningkat sehingga dapat mencapai pendapatan per kapita tertentu dan struktur 

perekonomian tertentu pula serta meningkat secara berkelanjutan juga (Effendie, 

2017:273). Berikut Gambaran perkembangan pendapatan Negara Indonesia tahun 

2014 sampai dengan tahun 2018, dengan data sebagai berikut: 

Tabel 1. 1  

Perkembangan Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2014-2018 

Tahun 
Pendapatan Negara  

(Dalam Triliun) 
Persentase 

2014  Rp  1,550,491  19% 

2015  Rp  1,508,020  18% 

2016  Rp  1,555,934  19% 

2017  Rp  1,666,376  20% 

2018  Rp  1,943,675  24% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah 

Dapat dilihat dalam tabel 1.1 diatas, bahwa pendapatan negara Indonesia dari 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang 

fluktuatif. Dimana tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1%. 

Dikutip dari Merdeka.com pada tahun 2015 pendapatan negara menurun, hal ini 

dikarenakan tidak tercapainya penerimaan perpajakan serta merosotnya harga 
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minyak sawit mentah atau CPO. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 

mengalami kenaikan cukup baik. Dimana pendapatan negara di tahun 2018 naik 

sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Dikutip dalam antaranews.com tahun 2018 

mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan 

pajak. Untuk memaksimalkan pendapatan negara berhubungan erat dengan proses 

pengelolaan keuangan negara. 

Pengelolaan keuangan Negara menurut Korompot dan Warongan (2017) 

adalah in managing its governance, regions need an assessment to see whether the 

financial management has been done efficiently and effectively by assessing the 

performance of local financial management. Dimana dalam pengelolaan keuangan 

negara harus ada sebuah perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan 

penatausahaan keuangan negara/daerah dan pertanggung jawaban keuangan negara 

(Zamzami, dkk 2014:12). Begitu pentingnya pengelolaan keuangan negara, maka 

perlu adanya perimbangan keuangan negara antara pusat dan daerah sehingga dapat 

menicptakan penyelengaraan keuangan negara yang baik. 

Perimbangan keuangan negara antara pusat dan daerah dalam Undang-

Undang No.33 tahun 2004 yaitu secara signifikan telah membawa perubahan yang 

fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah baik sistem 

regulasi, sistem pengawasan dan yang pokok utama yaitu urusan keuangan 

pertanggung jawaban. Hal ini merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih 

luas untuk penyelenggaraan keuangan negara dari pemerintah pusat ke pemerintah 

Kabupaten/Kota (Hakim, 2018).  Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah 

Kabupaten/Kota yaitu tuntutan akuntabilitas sektor publik.  
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Tuntunan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya transparasi dan 

pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik 

akuntabilitas publik inilah menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Tuntunan kemudian muncul adalah 

perlu dibuatnya laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja 

lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2018:26-28). Perwujudan dari akuntabilitas 

sektor publik melalui penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik  

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting 

untuk memberikan informasi kepada publik (Mardiasmo, 2018:199). Sedangkan 

menurut Handayani (2019:57) laporan keuangan organisasi sektor publik 

merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep 

tanggung jawab ke publik. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan sektor publik 

yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan 

sektor publik. 

Pengukuran kinerja keuangan sektor publik adalah sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat 

ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151). Menurut Korompot dan 

Warongan (2017) assessment of the performance of financial management is done 

to the Regional Government Budget (RGB/APBD). Dimana dalam pengukuran 
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kinerja keuangan sektor publik ini, penulis memfokuskan pada Kabupaten dan Kota 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 (tujuh) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota. 

Dimana Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi terluas keempat dengan 

luas wilayah 127,267,52km2 setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

barat dengan demikian memiliki potensi yang cukup besar atas sumber daya alam 

yang melimpah dimana sebagian besar potensi sumber daya alam yang dimiliki 

Kalimantan Timur tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dijalankan secara 

optimal. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Presiden 

Jokowi sebagai pengganti Ibukota negara yang saat ini adalah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. Karena Provinsi Kalimantan Timur memiliki risiko bencana 

minimal, lokasi yang strategis, lokasi yang dekat dengan perkotaan, telah memiliki 

infrastrukstur yang relatif lengkap dan memiliki lahan pemerintah seluas 180.000 

hektar (Kompas.com). Selain itu, Presiden Jokowi memiliki tujuan untuk 

mengubah pola pikir, pola kerja dan pola sistem baru. Hal ini diperkuat dengan 

adanya penyampaian Revisi Undang-Undang (RUU) ke Dewan perwakilan 

Rakyat (DPR) yang disampaikan oleh Bappenas (Liputan6.com). Oleh karena itu, 

sangat menarik untuk melihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota Provinsi Kalimantan Timur untuk Laporan Keungan Pemerintah Daerah 

(LKPD) atas Laporan Realisasi Anggaran yang telah disajikan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan agar 

memiliki gambaran dan informasi atas perkembangan serta kemajuan 

perekonomian keuangan disana. 
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Dapat dilihat tabel 1.2 dibawah ini atas kurva kenaikan dan penurunan jumlah 

realisasi pendapatan Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur selama lima 

tahun periode 2014-2015 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah disajikan oleh Kabupaten dan 

Kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 

Jumlah Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota Provinsi  

Kalimantan Timur 

Tahun Jumlah Realisasi Pendapatan 

2014 Rp       11,285,828,192,021.10 

2015 Rp         9,464,926,705,876.01 

2016 Rp         7,985,727,918,251.11 

2017 Rp         8,158,103,650,157.47 

2018 Rp       10,669,542,801,846.20 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, data diolah 

  Dapat dilihat dalam tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi 

pendapatan Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun 

periode 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Di mana 

jumlah realisasi pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur 

belum dapat dikatakan stabil setiap tahunnya. Untuk lebih jelas mengenai kenaikan 

dan penurunan jumlah realisasi pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur selama lima tahun periode 2014-2018 dapat dilihat dalam 
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gambar 1.1 dibawah ini yang akan menampilkan kurva naik dan turunnya jumlah 

realisasi pendapatan Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur. 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, data diolah  

Gambar 1. 1 

Jumlah Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan 

Timur 2014-2018 

 

Dalam gambar 1.1 diatas, dapat dilihat dari kurva selama lima tahun periode 

2014-2018 bahwa jumlah realisasi pendapatan Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur yaitu fluktuatif. Hal ini, menggambarkan ketidakstabilan 

pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2014 

memiliki realisasi pendapatan yang besar dibandingkan tahun sesudahnya, dan 

tahun 2016 memliki realisasi pendapatan yang kecil dibandingkan tahun lainnya. 

Yang mana hal tersebut menunjukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatagorikan belum baik, 
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dan belum dapat berkontribusi untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Timur itu 

sendiri. Di lain sisi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi 

Kalimantan Timur cukup besar. Jika dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.  

Oleh karenanya, mengetahui gambaran kinerja keuangan pada Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui dan 

melihat tingkat perkembangan dan kemajuan perekonomian pada suatu daerah 

sehingga nantinya dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara 

baik. Gambaran kinerja keuangan Pemerintah berguna dan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk mengetahui bagaimana peningkatan kinerja keuangan pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur apabila data keuangan tersebut 

dipublikasikan. Serta kinerja keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk 

pemerintah melakukan penilaian kelayakan Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

pengganti Ibukota dalam sisi perkembangan dan kemajuan perekonomian 

kedepannya serta sebagai bahan evaluasi, agar potensi yang dimiliki Provinsi 

Kalimantan Timur dapat dijalankan dengan baik. Manfaat gambaran kinerja 

keuangan pemerintah untuk suatu pemerintahan adalah di mana Kabupaten atau 

Kota dapat melihat gambaran keadaan keuangan dan dapat memberikan arah untuk 

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memonitor dan mengevaluasi 

pencapaian kinerja (Mardiasmo, 2018:153). Dalam penelitian ini melakukan 

pengukuran kinerja keuangan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit 

dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tersedia. Analisis rasio 
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keuangan pada LKPD dengan jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan 

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang 

terjadi (Putra, 2018:60). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio 

ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli 

daerah serta rasio pertumbuhan. 

Berikut penelitian sebelumnya menggunakan analisis rasio sebagai 

pengukuran kinerja keuangan. Pertama yaitu analisis rasio kemandirian keuangan 

daerah, salah satunya penelitian Rahmawati (2016) analisis kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan hasil rasio kemandirian daerah dibawah 

11,37%, kemampuan keuangan di Kabupaten Sukoharjo masih sangat rendah 

dengan pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan 

daripada kemandirian daerah. Dan penelitian Wonda (2016) daerah Kabupaten 

Nabire Provinsi Papua dengan hasil rasio kemandirian mengalami penurunan dan 

kenaikan, dalam hal ini kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikatakan cukup baik. 

Selain rasio kemandirian keuangan daerah, selanjutnya yaitu rasio derajat 

desentralisasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Sari, dkk (2018) tentang 

analysis of financial performance in public sector (a case study in Lamongan, east 

java - Indonesia), dengan hasil PAD affects the three components of financial 

performance areas measured by the degree of decentralization. Dan lainnya 

penelitian yang dilakukan oleh Poyoh, dkk (2017) di mana rasio derajat 
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desentralisasi di Kota Tomohon masih jauh dari kata baik. Selanjutnya dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Pandjaitan, dkk (2018), di mana rasio derajat 

desentralisasi keuangan Kota Manado masuk dalam kategori sangat rendah.  

Berikutnya yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah, contoh dalam 

penelitian Assidiqi (2016) rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Klaten 

mengalami angka ketergantungan yang masih tinggi, maka dari itu Pemerintah 

Kabupaten Klaten perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) di Kabupaten Rokan Hulu 

tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat menunjukkan 

persentase sedikit fluktuatif namun hasil tersebut tidak mengalami perubahan yang 

signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber 

pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktivitas 

pembangunan daerah. 

Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah juga merupakan rasio 

yang dapat menilai kinerja keuangan pemerintah. Yaitu dalam penelitian Ropa 

(2016) di Kabupaten Minahasa perhitungan rasio efektivitas untuk tahun anggaran 

2011-2014 bisa dikategorikan efektif sedangkan rasio efisiensi kurang efisien. Dan 

penelitian dari Ardila dan Putri (2015) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk 

rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05%. Mengalami peningkatan 

yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang 

diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi. Sedangkan rasio 

efisiensi mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 107.69%, dalam hal ini 
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bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya 

masih belum tepat guna. 

Terakhir yaitu rasio pertumbuhan, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Zuhri dan Soleh (2016) di Kabupaten Kaur, dari perhitungan rasio pertumbuhan 

tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif.  

Selanjutnya dari sudut pandang Islam, kinerja keuangan merupakan tingkat 

pencapaian atau prestasi yang dapat diraih oleh pegawai atau organisasi 

berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya Sellang, 

dkk (2019:61). Diyakini dalam Islam bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh 

pegawai atau organisasi harus dinilai, karena dalam penilaian ini dapat 

memberikan ganjaran amalan perbutan. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai 

berikut: 

 

Artinya: 

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Tawbah (9):105) 

 

 M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa, kata ل نو ق ل عم  ن

diartikan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal 

shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk orang lain atau 
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masyarakat umum. رى ف ن ي  yang artinya maka Allah akan melihat, yakni ,ف

menilai dan memberi ganjaran amal perbuatan kamu. 

 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan hal yang menjadi 

perhatian dari semua pihak baik dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat, 

karena berkaitan dengan pertanggungjawaban  Pemerintah daerah terhadap amanah 

rakyat (Sellang, dkk 2019:61). Hal ini berkaitan dengan hadist Nabi, sebagai 

berikut: 

 

Artinya: 

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Misma'i dan Muhammad bin 

al-Mutsanna serta Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada 

kami, sedangkan dua orang lainnya berkata; telah menceritakan kepada kami 

Mu'adz bin Hisyam dia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari 

Qatadah dari Abu al-Malih, bahwa Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin 

Yasar ketika ia sedang sakit, Ma'qil kemudian berkata kepadanya, 'Sesungguhnya 

aku menceritakan kepadamu sebuah hadits, kalau bukan karena saya berada 

diambang kematian, niscaya aku tidak menceritakannya kepadamu. Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak seorang 

pemimpin pun yang mengurusi perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak 

bersungguh-sungguh bekerja untuk mereka dan menasihatinya, kecuali ia pasti 

tidak akan masuk surga bersama mereka." (HR. Muslim, No. 205) 

 

 Hadist diatas menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Berkaitan dengan kinerja keuangan 

pemerintah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disajikan 
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ke masyarakat dan pemangku kepentingan. Menurut Kawatu (2019:26) informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan 

dan tidak mengandung unsur manipulasi.  

Dalam sudut pandang Islam untuk rasio kemandirian keuangan daerah, 

secara umum rasio ini ditunjukkan dari besar kecilnya PAD berupa pajak dan 

retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat ke daerah. Berkenaan dengan 

pengelolaan dan pemungutan keuangan publik dalam bentuk sistem perpajakan, 

teori yang dikembangkan Abu Yusuf dalam buku yang ditulis oleh Suntana 

(2010:39) adalah berkenaan dengan prinsip-prinsipnya yaitu: (1) kesanggupan 

membayar pajak; (2) kelonggaran dan keluwesan waktu pembayaran dan; (3) 

sentralistik hal yang tidak dipakai olehnya. 

Selanjutnya dari sudut pandang Islam untuk rasio derajat desentralisasi di 

mana rasio ini dilihat dari besaran kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) 

terhadap penerimaan daerah. Hal ini merupakan kewajiban yang dilakukan 

masyarakat untuk menunjang PAD, kontribusi ini merupakan timbal balik dari 

masyarakat untuk masyarakat. Menurut Suntana (2010:44) di mana kewajiban 

timbal balik masyarakat merupakan asas pertama dari prinsip jaminan sosial. 

Timbal balik merupakan kewajiban seorang muslim yang sesuai dengan batas 

kedudukan dan kemampuannya. Timbal balik harus dilakukan oleh setiap muslim, 

sama dengan melaksanakan kewajiban lainnya.  

Selanjutnya rasio ketergantungan keuangan daerah dalam sudut pandang 

Islam, di mana Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses 

pengelolaan keuangan daerah. Karena dalam teori tanggung jawab Negara 
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(mas’uliyyah ad-daulah), Ash-Shadr dalam Suntana (2010:43) menyatakan bahwa 

hukuman Islam menugaskan Negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. 

Teori ini memiliki tiga konsep dasar yaitu: (1) konsep jaminan sosial (adh-dhaman 

al-ijma’i); (2) konsep keseimbangan sosial (at-tawazun al-ijtima) dan; (3) konsep 

intervasi Negara (at-tadakhul ad-daulah). Dapat disimpulkan bahwa saat sudah 

adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga 

daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan 

Negara. Sehingga ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 

dapat dilihat dalam rasio ini. 

Dalam sudut pandang Islam lainnya yaitu rasio efektivitas dan efisiensi 

pendapatan asli daerah, dalam buku yang ditulis Suntana (2010:33) di mana 

penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah setiap kebijakan Negara yang 

menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu mematuhi 

aspek kekemaslahatan. Sehingga Negara kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat 

dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan 

umum. 

Terakhir adalah rasio pertumbuhan, dalam sudut pandang Islam rasio 

pertumbuhan adalah kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai, teori kewajiban Negara secara 

Islam. Di mana Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan 

menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban Negara menurut Abu 

Yusuf dalam buku Suntana (2010:32-33) yaitu memiliki tiga konsep dasar yaitu: 
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(1) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif; (2) pemeliharaan hak rakyat dan; 

(3) pengelolaan keuangan publik. 

Mengingat banyaknya rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah serta tidak ada teori yang sepakat secara bulat untuk nama dan 

kaidah pengukuran. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan rasio 

kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta rasio 

pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah 

menggambarkan ketidakmampuan daerah dalam membiayai urusan daerahnya 

sendiri terhadap sumber dan eksternal dan dapat menggambarkan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Putra, 2018:61). Rasio derajat 

desentralisasi, peneliti menggunakan rasio ini untuk menunjukkan derajat 

kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, karena 

semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Putra, 

2018:62). Selain dua rasio diatas, penelitian juga menggunakan rasio 

ketergantungan keuangan daerah karena untuk mengukur seberapa besar tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan 

pemerintah (Putra, 2018:62). Selanjutnya rasio efektivitas dan efisiensi 

pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini karena rasio 

efektivitas ini dapat menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan 

pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi rill dan rasio efisiensi adalah rasio yang 
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menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Putra, 

2018:63). Dan terakhir rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

pertumbuhan, rasio ini digunakan oleh peneliti mengukur seberapa besar Pemda 

dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode 

ke periode berikutnya (Putra, 2018:67). Dalam penelitian-penelitian terdahulu 

yang memiliki hasil yang berbeda setiap rasio keuangan yang digunakan. Hal 

inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan rasio-rasio tersebut guna mencari informasi dan gambaran atas 

kinerja keuangan daerah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN 

KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2018 DAN 

TINJAUANNYA DALAM SUDUT PANDANG ISLAM” 

1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode 2014-2018 berdasarkan analisis rasio 

kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta 

rasio pertumbuhan? 
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2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode 2014-2018 berdasarkan analisis rasio 

kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta 

rasio pertumbuhan ditinjau dari sudut pandang Islam? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode 2014-2018 berdasarkan analisis rasio 

kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta 

rasio pertumbuhan. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur selama periode 2014-2018 berdasarkan analisis rasio 

kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta 

rasio pertumbuhan dari sudut pandang Islam. 

1.1  Manfaat penelitian 

 Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun 

periode 2014-2018 dengan menerapkan analisis kinerja keuangan pemerintah 

daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat 
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desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi 

PAD dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur 

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi instansi pemerintahan daerah 

didalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah 

khususnya dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah dalam menentukan 

kebijakan serta menentukan arah dan strategi di dalam perbaikan kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur 

di masa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara 

ilmiah dan penerapan teori dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi PAD serta rasio 

pertumbuhan dengan cara menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk melihat Kinerja 

Keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di provinsi Kalimantan 

Timur. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini merupakan media untuk para investor melihat kinerja satu 

keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

salah bahan pertimbangan untuk bekerjasama dalam proyek yang diadakan 

masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi peneliti yang akan  

berguna terutama dalam penelitian di masa yang akan datang. 

 

5. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca serta 

sebagai ilmu dasar yang digunakan untuk proses belajar. 

 

 


