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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat, 

transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan 

tentang anggaran terhadap penyusunan APBD. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling 

jenuh yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 40 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel partisipasi 

masyarakat mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyusunan APBD. Hal 

ini dapat ditunjukan dari nilai signifikan uji t sebesar 0,001 (p <0,05). Variabel 

transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

penyusunan APBD, yang dapat ditunjukan dari nilai signifikan uji t sebesar 0,026 

(p <0,05). Variabel akuntabilitas publik mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap penyusunan APBD, yang dapat ditunjukan dari nilai signifikan uji t 

sebesar 0,019 (p <0,05). Sedangkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran 

juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyusunan APBD, yang dapat 

ditunjukan dari nilai signifikan uji t sebesar 0,021 (p <0,05). Dan hasil pengujian 

terhadap variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, 

akuntabilitas dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap penyusunan APBD ditunjukan nilai F sebesar 10,566 atau 

Fhitung > Ftable =2,84. 

 

Kata kunci : Penyusunan  APBD, Partisipasi masyarakat, Transparansi 

kebijakan publik, akuntabilitas publik, Pengetahuan dewan 

tentang anggaran. 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, 

kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam 

terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu 

adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 

merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya  

reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. (Ritonga 2009 dalam 

Yulinda dan Lilik, 2010) 

Pada proses penyusunan anggaran tidak bisa terlepas dari mekanisme 

Otonomi daerah yang termaktub dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut menandai era baru dalam 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu 

pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek 

penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah 

masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD) (Winarna,dkk. 2007).  

Terciptanya undang-undang otonomi daerah adalah sebagai bentuk dari 

harapan akan adanya sebuah pengolahan suatu kinerja dan keuangan yang 

ekonomis, efisien dan efektif. Harapannya adalah terwujudnya transparansi publik 

yang menghasilkan suatu pelayanan publik yang optimal, sehingga memunculkan 

ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan mengkontrol 

anggaran publik. Dari harapan-harapan tersebut dapat mengerucut paradigma baru 

tentang good governance yang menjadi jargon dalam kehidupan bernegara yang 

pada tahun 1990-an paradigama good gorvernance ini menggeser paradigma 

pemerintah formal (ruling goverment).  

Good governance adalah proses bagaimana integrasi peran antar aktornya, 

yaitu pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan masyarakat madani (civil society) 

dalam suatu aturan main yang disepakati bersama (Erlangga, 2004). Sasaran dari 

perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) adalah terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, 

berkepastian hukum, bersih dan bebas KKN, memiliki kredibilitas, peka dan 



tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat 

pelayanan, dan pertanggungjawaban publik, dan integritas pengabdian dalam 

mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan 

bernegara (Mustopadidjaja, 2003 dalam Rosseptalia, 2006). 

Halim (2007) memberi arti kepada akuntansi keuangan daerah dapat 

dikatakan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan 

pelaporan  transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda (kabupaten, kota atau 

provinsi). Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan 

informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan 

laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan 

sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka 

mengambil keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pihak eksternal Pemda pada 

masa yang akan datang. Pihak-pihak eksternal entitas Pemda yang memerlukan 

akuntansi keuangan daerah antara lain adalah DPRD, Badan Pengawas Keuangan 

(BPK), Investor, Kreditur, dan Donatur, analis ekonomi Pemda, rakyat, Pemda lain 

daerah dan pemerintah pusat yang termasuk lingkungan akuntansi keuangan daerah. 

B. LANDASAN TEORI 

Penyusunan Anggaran (APBD) 

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif biasanya 

dalam unit moneter, sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran 

adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, 

biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu tertentu, jadi penganggaran 

adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Halim dkk., 

2000). Penganggaran (budgetting) sendiri adalah proses penerjemahan rencana 

aktivitas ke dalam rencana keuangan (budget) (Yuwono, dkk., 2005). 

Penganggaran sektor publik merupakan proses perencanaan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan politik. Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan dalam 

penyusunan anggaran sektor publik, adalah sebagai berikut:  

1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (Budget Preparation)  

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (budget ratification) 

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Impleméntation)  



4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran  

Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat dapat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Maka secara harfiah partisipasi 

masyarakat dapat kita artikan sebagai peran serta sejumlah manusia dalam berbagai 

kegiatan. Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam 

keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan 

(Wagner, 1994 dalam Zainuddin dkk, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam 

penyusunan anggaran adalah suatu variabel penting yang akan meningkatkan 

kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil 

keputusan (Hopwood, 1994 dalam Zainuddin dkk, 2002). 

Transparansi Kebijakan Publik 

Transparansi kebijakan publik merupakan  prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Asumsi yang dapat  dirumuskan, 

semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka 

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena 

masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut (Yulinda dan 

Lilik, 2010). 

Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh 

pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 

Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external control) 

yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Birokrasi dikatakan accountable 

apabila dinilai secara objektif oleh masyarakat luas. Akuntabilitas publik akan 

tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan 

secara efektif. 

 



Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam 

hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap 

pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Werimon dkk, 2007). Kapabilitas dan 

kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan 

pengalaman dalam hal menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian 

dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan 

partainya (Coryanata, 2007). 

Hipotesis 

H1:  Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. 

H2: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap penyusunan 

APBD. 

H3:  Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. 

H4: Pengetahuan Dewan tentang angggaran berpengaruh signifikan terhadap 

penyusunan APBD. 

Kerangka Model 

 

 

 

 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap 

anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014, penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran, penulisan serta laporan pertanggung jawaban juga 

menganalisa tingkat partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, 

akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran yang kemudian 

Partisipasi Masyarakat (PM) 

Transparansi Kebijakan Publik (TKP) 

Akuntabilitas Publik (AP) 

Pengetahuan Dewan Tentang 

Anggaran (PDTA) 

 

Penyusunan APBD (PA) 



terimplikasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris dan interview pada 

pihak/instansi terkait guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan dalam penelitian. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Surakarta 

Periode 2009-2014, yang berjumlah 40 orang anggota yang terdiri dari 4 komisi. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling jenuh, metode sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila 

semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel (Chabib, 2004). Adapun 

pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut adalah karena 

jumlah anggota dewan yang tidak banyak, sehingga semua dimasukan menjadi 

sampel untuk mencapai data yang dibutuhkan.  

Metode Analisis Data 

Metode Pengumpulan data dari responden dilakukan dengan survei, yaitu 

dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan 

menggunakan instrumen kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan 

tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuisioner ini dilakukan dengan 

cara mendatangi dan membagi kuisioner secara langsung ke kantor DPRD Kota 

Surakarta. 

Kuesioner yang disebar di DPRD Kota Surakarta sejumlah 40 responden 

berdasarkan jumlah karakteristik sampel yang ditentukan. Data yang diolah 

sejumlah 40 sampel, karena dari jumlah kuesioner yang disebar dilengkapi semua. 

Agar data mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut digunakan uji validitas dan uji reliabilitas agar handal. Uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini menggunakan pengujian yang terdiri atas uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan adalah 

regresi linear berganda dengan rincian sebagai berikut: 

PA = α + β
1
PM

 
+ β

2
TKP

 
+ β

3
AP+ β

4
PDTA

 
+ e  



D. HASIL PENELITIAN 

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer  program  SPSS versi  16 

didapatkan persamaan  regresi sebagai berikut:  

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

      B              Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

 

t 

 

Sign. 

(Constant) 2.432                4.931  .493 .625 

PM .440.                   .117 .436 3.756 .001 

TKP .309                    .133 .285 2.333 .026 

AP .126                    .051 .280 2.454 .019 

PDTA .382                    .158 .291 2.421 .021 

Berdasarkan hasil analisis di atas maka persamaan yang dapat diperoleh adalah:  

Y = 2,432 + 0,440X1 + 0,309X2 + 0,126X3 + 0,382X4 

Variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai thitung (3,756) lebih besar 

daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,001 <  = 0,05. 

Oleh karena itu, H1 diterima artinya secara partisipasi masyarakat mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. 

Variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai thitung (2,333) lebih 

besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,026 <  = 

0,05. Oleh karena itu, H2 diterima artinya secara transparansi kebijakan publik 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. 

Variabel akuntabilitas publik diketahui nilai thitung (2,454) lebih besar 

daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,019 <  = 0,05. 

Oleh karena itu, H3 diterima artinya secara akuntabilitas publik mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. 

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diketahui nilai thitung (2,421) 

lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 <  

= 0,05. Oleh karena itu, H4 diterima artinya secara pengetahuan dewan tentang 

anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. 

 

 

 



Pembahasan Hipotesis 

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H1 menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat 

diterima karena variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai thitung (3,756) lebih 

besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,001 <  = 

0,05. Oleh karena itu, H1 diterima artinya secara partisipasi masyarakat 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. Hasil tersebut 

telah mendukung penelitian yang dilakukan Sopanah (2009) terkait studi 

fenomenologis partisipasi masyarakat, menyebutkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat di kota Malang berpengaruh secara signifikan pada penyusunan 

APBD. Hal ini konsisten dalam temuan hasil penelitian skripsi ini yang 

menyebutkan bahwa dalam perspektif dewan di Kota Surakarta ternyata partisipasi 

masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.  

Persepsi anggota dewan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang harus dicapai. 

Hal ini secara teori konsisten dalam penelitian Coryanata (2007), dan Werimon 

(2007) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat searah positif dengan 

tingkat efisiensi, efektivitas dan ekonomis APBD. 

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H2 menunjukan bahwa 

transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD 

dapat diterima karena variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai thitung 

(2,333) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,026 <  = 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima artinya secara transparansi 

kebijakan publik mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan 

APBD. 

Persepsi anggota dewan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan pemerintah Surakarta sangat memahami serta menganggap penting 

adanya transparansi kebijakan publik didalam penyusunan rancangan APBD dan 

berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan baik, antara lain dengan cara 

memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surakarta. 



Sebagai bukti adalah dapat diaksesnya dokumen-dokumen yang terkait dengan 

anggaran oleh masyarakat luas. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui 

Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ataupun melalui 

Bagian Humas Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta 

pun telah memiliki situs/web site sebagai salah satu cara untuk sosialisasi kegiatan 

maupun program kerja pemerintah Kota Surakarta.  

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H3 akuntabilitas publik 

berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat diterima, karena 

variabel akuntabilitas publik diketahui nilai thitung (2,454) lebih besar daripada ttabel 

(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,019 <  = 0,05. Oleh karena itu, 

H3 diterima artinya secara akuntabilitas publik mempunyai pengaruh secara 

signifikansi terhadap penyusunan APBD. 

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H4 Pengetahuan Dewan 

tentang keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat 

diterima, karena Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diketahui nilai 

thitung (2,421) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,001 <  = 0,05. Oleh karena itu, H4 diterima artinya secara 

pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap penyusunan APBD. 

Pengetahuan dewan yang memadai akan menciptakan APBD yang berhasil 

guna dan berdaya guna. Tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, pengetahuan 

dewan tentang anggaran pun begitu prioritas dibutuhkan dalam proses penyusunan 

APBD. Dewan memiliki legitimasi untuk menentukan arah pembangunan 

masyarakat ke depan, melalui konsep anggaran yang jelas serta kemampuan 

mengaplikasikan anggaran dalam konteks masyarakatlah APBD dapat bermanfaat 

secara optimal (Jaka Winarna, 2007). 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil Variabel partisipasi masyarakat 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. Variabel 

transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 



penyusunan APBD. Variabel akuntabilitas publik mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap penyusunan APBD. Variabel pengetahuan dewan tentang 

anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.  

Hasil Uji F dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 10,566 > 2,84 dan 

nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Hal ini berarti variabel partisipasi 

masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan pengetahuan 

dewan tentang anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyusunan 

APBD. 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,495. Hal ini 

berarti bahwa 49,5% variasi variabel penyusunan APBD dapat dijelaskan oleh 

variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan 

pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan sisanya yaitu 50.5% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

Saran 

1. Agar Penyusunan APBD dapat mewujudkan asas efektif, efisien dan 

ekonomis maka partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, 

akuntabilitas publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran perlu 

ditingkatkan dan tidak hanya dalam mekanisme semu. Dalam peningkatan 

partisipasi masyarakat di Kota Surakarta hendaknya semakin sering membuka 

ruang publik dan memperkuat metodologis public hearing yang sudah 

menjadi tugas pemerintah dan wakil rakyat. 

2. Bagi para peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini sebaiknya 

dapat melakukannya di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh responden 

atau sampel yang lebih banyak, sedemikian rupa sehingga generalisasi hasil 

penelitian akan lebih baik. 

3. Bagi penelitian berikutnya, hendaknya dapat menambah variabel independen 

yang sejenis dengan beberapa karakteristik Good Governance yang lain. 
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