
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga pemerintahan yaitu lembaga yang memberikan pelayanan dan 

mengutamakan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga 

pemerintahan ini juga memiliki tujuan untuk menyediakan layanan dan 

kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. 

Sehubung dengan banyaknya perubahan dibidang perekonomi, social dan 

politik dalam era reformasi ini berdampak pada percepatan perubahan perilaku 

masyarakat, terutama bagi yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat tentang 

adanya transparasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam 

mengambil keputusan, dalam mengambil pelayanan oleh pemerintah yang 

lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara 

konsekuen. Dalam era reformasi ini akan berdampak adanya transparasi 

adanya kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan maka dari pada itu 

pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah. 

Sistem pemerintah yang baik sangat diperlukan oleh suatu Negara dalam 

melaksanakan pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. 

Menanggapi hal tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah yang bertujuan 

untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya 

sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelengarakan 



 

pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui 

keadaan keuangan suatu perusahaan/instansi. Laporan realisasi anggaran 

adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumupulan 

dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau 

ikhtisar-ikhtisar lainnya dan dapat digunakan untuk membantu para 

pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. 

Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan 

informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

keuangan, informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya. Prinsip otonomi yang nyata yang 

bertanggungjawab merupakan pilar dari sistem otonomi di Indonesia. 

Anggaran pendapatan belanja daerah menjadi tolak ukur pemerintah 

daerah dalam mengukur kemampuannya untuk membiayai kegiatan 

pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan ini dilihat dari ketergantungan 

kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya pendapatan asli daerah 

dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode 

waktu tertentu. 

Pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya 

menggunakan konsep value for money yang dimana mengandung pengertian 

konsep pengelolaan organisani sektor publik yang berdasarkan pada tiga 



 

elemen yaitu, ekonomi, efisien dan efiktivitas. Hal ini menjadi tuntutan dari 

masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber 

keuangan asli daerah dengan baik. 

Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten 

merupakan pembagian wilayah adminisratif di Indonesia yang lebih kecil dari 

provinsi dan dipimpin oleh seorang Bupati. Selain kabupaten, sebagian 

wilayah adminisratif setelah provinsi adalah kota. 

Dilihat dari segi wilayah, pemerintah daerah Kabupaten Poso relatif lebih 

luas dari pada wilayah kota Palu. Sehingga, di wilayah kabupaten Poso 

banyak terdapat desa tertinggal, dan untuk menjangkau pemerataan 

pembangunan dibutuhkan anggaran yang lebih besar. Dari segi kependudukan, 

kepadatan penduduk di kabupaten Poso lebih rendah dari pada di kota Palu. 

Kepadatan penduduk sangat berpengeruh terhadap penyediaan lapangan kerja, 

pendidikan, kesehatan, dan penanggulanggan masalah-masalah sosial. 

Menurut Halim (2004;190)  rata-rata Produk Dosmetik Regional Bruto 

(PDRB) dikabupaten yang lebih rendah daripada PDRB di kota. PDRB adalah 

total nilai barang dan jasa yang diproduksi wilayah tertentu dalam  kurun 

waktu tertentu. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan 

atas perimbangan incremental budget dimana masing-masing komponen 

pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan jumlah 

persentase tertentu dan mengabaikan rasio keuangan dalam APBD. 



 

Dengan demikian, analisis dan evaluasi terhadap data kinerja, pemerintah 

dapat dengan segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan dan sekaligus 

memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil 

yang diperoleh. 

Dilihat dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting di 

Kabupaten Poso yang belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam pengelolaan berbagai potensi daerah dan objek pajak daerah dan 

retribusi daerah. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa dalam beberapa 

hal masih terdapat hambatan dan kekurangan dan sangat memerlukan 

perhatian yang serius, antara lain karna belum adanya ketentuan pelaksanaan 

yang mengatur kordinasi fungsional yang dapat menjawab pengelolaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik 

mengambil judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas yaitu : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas PUPR Kab.Poso dalam kurun 

waktu 2018-2019 jika dilihat dari segi Rasio Efektivitas ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas PUPR Kab.Poso dalam kurun 

waktu 2018-2019 jika dilihat dari segi Rasio Efisiensi ? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu : 

1. Dapat mengetahui kinerja keuangan Dinas PUPR Kab.Poso dalam 

kurun waktu 2018-2019 jika dilihat dari segi Rasio Efektivitas . 

2. Dapat mengetahui kinerja keuangan Dinas PUPR Kab.Poso dalam 

kurun waktu 2018-2019 dika dilihat dari segi Rasio Efisiensi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Objek Penelitian 

Untuk dapat menjadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah 

yang sama dan sebagai sarana pengambilan ilmu pengetahuan tentang 

permasalahan pelaporan keuangan. 

2. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang 

diperoleh dengan praktik yang sesungguhnya. 

3. Bagi Penulis 

Adapun manfaat penelitian bagi penulis supaya kita dapat mengetahui 

kinerja keuangan di Kantor Dinas PUPR Kab.Poso sehingga diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran dalam penilaian 

kinerja keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

masalah keuangan yang dihadapi. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi S1 pada program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso. 

 


