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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era reformasi ini, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan 

mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar yang 

dimaksud ialah penyelenggaraan ekonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab 

kepada daerah. Di samping sebagai strategi untuk menghadapi era globalisasi, 

otonomi daerah merupakan tuntutan masyarakat daerah sebagai reaksi atas 

ketidakadilan ekonomi yang diterima selama ini. Dikeluarkannya UU No.32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membuka jalan bagi 

pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Pemberian otonomi daerah yang 

diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan 

daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi 

aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu (Mardiasmo, 2002:25): 

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Sebagaimana yang diatur dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

di mana DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan 

dalam pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain, 
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termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan APBD. Pengawasan oleh DPRD terhadap 

APBD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada 

tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini 

penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan 

Arah dan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka jelas 

peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai 

sangat srtategis sebagai upaya merealisasikan akuntabilitas publik pemerintahan saat 

ini secara transparan, akuntabel, efisien, efektif dan ekonomis.  

Diantara tiga fungsi DPRD (untuk selanjutnya disebut Dewan) yaitu fungsi 

budgeting, fungsi controlling dan legislasi, maka fungsi controlling merupakan 

fungsi Dewan yang sampai saat ini masih memiliki banyak interpelasi dan perbedaan 

implementasi. Fungsi pengawasan penting karena peningkatan besar-besaran dalam 

ruang lingkup dan intensitas birokrasi, beserta dampaknya terhadap warga negara, 

mengisyaratkan perlunya masukan-masukan yang kritis dan non birokratis terhadap 

proposal kebijakan eksekutif atau pemerintah. Pengawasan anggaran yang dilakukan 

oleh Anggota Dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang dimilki oleh Dewan yang berpengaruh secara langsung 

terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan, salah satunya adalah 

pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari 

pihak luar tehadap fungsi pengawasan oleh Anggota Dewan yang berpengaruh secara 

tidak langsung  terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan, 

diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENGARUH PENGETAHUAN 
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ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN 

KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN 

TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING 

(Survey pada DPRD Kabupaten Klaten dan Boyolali).” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD)? 

2. Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)? 

3. Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan 

antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah 

(APBD)? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah pengawasan keuangan daerah 

(APBD) dan tata cara penyusunan APBD menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri 

RI No.29 Tahun 2002 selama tahun anggaran 2005. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk memberi bukti empiris bahwa pengetahuan anggaran akan mempengaruhi 

Dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). 

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat akan 

mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan 

keuangan daerah (APBD). 

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi akan mempengaruhi 

hubungan antara pengetahuan anggaran dengan peranan DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

  

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik terutama 

pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. 

2. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung 

pelaksanaan ekonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam 

pengawasan anggaran guna mewujudkan good governance.  

3. Bagi Partai politik dapat dijadikan acuan pada saat merekrut anggota Dewan dan 

pengembangan kader partai. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi dalam lima 

bab yaitu sebagai berikut: 
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BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari penelitian 

yaitu berisi pengertian keuangan daerah, pengetahuan  dan pengawasan 

keuangan daerah, partisipasi masyarakat dan pengawasan keuangan daerah, 

transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah, pengertian 

anggaran daerah, struktur APBD, prinsip APBD, tinjauan penelitian 

terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel 

dan pengukurannya, metode pengujian kualitas data, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum obyek penelitian, statistik 

deskriptif, hasil pengujian kualitas data, dan analisis data serta 

pembahasan. 

BAB V   PENUTUP 

Dalam bab ini dibahas simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan. 
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