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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat 

dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah 

(APBD). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa peran individu ataupun 

kelompok akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas 

politiknya. Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus 

pengetahuan dewan tentang anggaran yang baik akan mampu mempengaruhi 

pengawasan anggota dewan sekaligus pemerintahan yang sehat. Sehingga 

terwujud pengangggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh anggota dewan Kabupaten Klaten 

periode 2009-2014. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk 

pengujian hipotesis berupa Uji t, uji F dan uji R
2
 beserta dilakukan uji kebaikan 

model sekaligus asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan program 

SPSS 16.0. 

Dalam uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa semua item valid 

dan reliabel. Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikolinieritas dan 

heterokedastisitas. Sehingga data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian 

pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, ditunjukkan dengan thitung 

3,138 lebih besar dari ttabel 2,009. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa 

pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan APBD, ditunjukkan dengan bahwa thitung  3,003  lebih besar dari ttabel 

2,009. 

   

Kata kunci: Pengawasan APBD, pengetahuan dewan tentang anggaran, 

partisipasi masyarakat.  



A. PENDAHULUAN 

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung 

jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola 

daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar, atau sering disebut 

dengan pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah 

yang sejatinya memberdayakan daerah termasuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat lewat potensi khas daerah yang merupakan bagian 

utama dari tujuan nasional. Salah satu aspek penting dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan  anggaran 

daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi 

yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan 

daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara 

ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal 

(kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada 

masyarakat melalui DPRD), sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah menjadi lebih jelas. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 telah menjadikan DPRD mempunyai kedudukan setara dan 

memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. 

Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah 

Daerah memiliki kedudukan yang sama  dan  sejajar dalam arti tidak 

saling membawahi. Dimana hubungan bersifat kemitraan, berarti DPRD 

merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan 

daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga 

tentunya wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang 

harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai 

lawan atau pesaing. Artinya DPRD menjadi mempunyai Implikasi positif 

dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan 

dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, maka dari itu diharapkan 

DPRD yang selanjutkan disebut dewan akan lebih aktif didalam 

menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian 

mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik didaerah 

bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas 



keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan 

terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Dan 

berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 41, lembaga legislatif 

mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat 

peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun 

anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja 

eksekutif). Sedangkan di sisi lain, otonomi yang luas, nyata, 

bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan 

dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan 

diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang 

mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel (Yulinda devi pramita, 2010). 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, yang perlu digaris bawahi 

bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). 

Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar 

untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dan peranan tersebut salah 

satunya adalah DPRD melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengontrol 

kebijakan keuangan daerah. Belum lagi pengawasan terhadap pengelolan 

keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga 

eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena 

pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian 

antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan 

menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna 

dan berhasil guna (Makeuda, 1981 dalam Witono, 2003). 

Namun, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus 

dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD 

terkesan pragmatis dan cendrung lebih mengikuti kepentingan partai 

daripada berorientasi kepada rakyat. Dibarengi juga dengan periode ini 

anggota dewan mulai didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan 

diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar 

belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda sebelum menjadi 

anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, 

keterbatasan pengetahuan dan utamanya pengalaman tentunya akan 

menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang baik. 

Sedangkan implikasi dari kondisi tersebut menyebabkan terjadinya 

permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari 

aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam 



keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja eksekutif 

(Winarna dan Murni, 2007). Hal tersebut bisa dijadikan contoh dari La 

Palombara (1974) dalam Winarna dan Murni (2007) yang menyatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif 

yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman 

politik dan sifat pemilih. Oleh karena itu hal tersebut telah membuka 

peluang yang sangat luas untuk memberdayakan masyarakat, 

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat, sekaligus mengembangkan peran dan fungsi DPRD. 

Fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan 

daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh sistem dan 

individu secara pribadi (Sastroatmodjo, 1995 dalam Winarna dan Murni, 

2007). Permasalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan pandangan 

Sastroatmodjo (1995) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi 

perilaku politik, yaitu permasalahan berdasarkan sistem dan permasalahan 

akibat dari individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam 

pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan 

sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik. Oleh karena itu, 

untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu 

ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara 

aktual mengendalikan lembaganya, dalam artian perannya sebagai seorang 

wakil rakyat, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada 

setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, 

pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002; 70). 

Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian Sopanah (2003) partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil bahkan hampir 

tidak ada, padahal partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan 

yang dilakukan oleh DPRD (Sopanah, 2009). Artinya problem nyata yang 

dihadapi adalah mekanisme partisipasi tidak memberikan ruang apresiatif 

dari masyarakat karena patisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi 

yang cenderung semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-

aturan yang tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan people 

need assessment (Sopanah, 2009).  

Yudoyono (2000) menyatakan bahwa DPRD akan dapat 

memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-

anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar 

hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara 



baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang 

politik dan pemerintahan yang memadai (Jaka Winarna dan Sri Murni, 

2007). Sehingga penelitian ini mengerucutkan pada partisipasi masyarakat 

dan pengetahuan dewan apakah mempunyai pengaruh terhadap 

pengawasan APBD. Dan pengetahuan dewan dalam penelitian ini adalah 

sebagai simbol orientasi individu, sedangkan partisipasi masyarakat adalah 

sebagai simbol sistem yang berlaku. 

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian apakah partisipasi masyarakat dan 

pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan 

keuangan daerah (APBD) khususnya di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Atribusi 

Penelitian ini menggunakan sudut pandang teori pada akuntansi 

keperilakuan dengan mengambil kerangka teori atribusi. Teori atribusi 

sendiri mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan 

suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan 

oleh Fritz Heider seorang psikolog senior asal jerman yang menyatakan 

perilaku/persepsi seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan 

internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal 

(external forces), yaitu faktor dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan, 

sistem atau keberuntungan. Heider merumuskan beberapa hal yang terkait 

dengan teori ini, diantaranya penyebab situasional (dipengaruhi 

lingkungan), pengaruh pribadi (mempengaruhi secara pribadi), 

kemampuan (dapat melakukan sesuatu), usaha (mencoba melakukan 

sesuatu), hasrat (keinginan untuk melakukannya), perasaan (merasa 

menyukainya), keterlibatan (setuju dengan sesuatu), kewajiban (merasa 

harus), dan perizinan (telah diizinkan).  

Pengawasan Keuangan Daerah 

Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk 

tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai 

dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. 

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah 

disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan 

menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) 

menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 



sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada 

tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh 

Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, 

pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. 

Pengetahuan Dewan  

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran 

(RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan 

kebocoran anggaran. Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, 

kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan 

bargaining position dalam memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan 

kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, 

ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah 

selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan 

kepentingan kelompok dan partainya. 

Yudoyono (2000) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan 

daerah. Tingkat pendidikan seorang aktor politik akan berpengaruh 

terhadap kemampuan memahami permasalahan baik secara teknis maupun 

non-teknis. Semakin tinggi pendidikan seorang politikus maka semakin 

baik pula kecakapan berpolitiknya. 

Merujuk Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan 

diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan 

memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan 

pengalaman yang memadai di bidang tugasnya. Pengetahuan anggaran 

juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, workshop-workshop, 

serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan 

daerah. 

Partisipasi Masyarakat 

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari 

upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 

kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran 

dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-

undang Otonomi Daerah pertama kali Tahun 1999. Pada dasarnya ada tiga 

elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan 

kinerja (performance) pengelolaan keuangan daerah yaitu stakeholder, 

Pemerintah Daerah, dan DPRD.  

Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan 

kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi 

menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud 



disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak 

legislatif. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan akan berarti semakin sukses pelakasanaan otonomi daerah.  

Hipotesis 

Penelitian ini berdasarkan teori yang sudah terbangun dalam pengawasan, 

partisipasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran dan penelitian 

terdahulu dapat diambil dua hipotesis sebagai berikut: 

H1: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan 

APBD. 

H2: Pengetahuan Dewan tentang keuangan berpengaruh 

terhadap  pengawasan APBD. 

 Kerangka Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

Populasi Dalam Penelitian 

Populasi yang diambil adalah dari seluruh anggota DPRD Kab. 

Klaten responden yang berada pada komisi keuangan atau panitia 

anggaran. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota dewan (Sampel 

jenuh). Data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan (kuisioner) 

yang dibuat oleh peneliti, kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan 

dengan situasi dan teori yang terkait. Penyebaran kuisioner dilakukan 

secara langsung (kuisioner diantarkan langsung ke responden yang 

bersangkutan) untuk anggota dewan yang bertempat di Kabupaten Klaten. 

Pengukuran Variabel  

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu 

mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya 

terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 

(S=Setuju, 3 (TT=Tidak Tahu, 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat 

Tidak Setuju) 

 Metode Analisis 

Pengetahuan Dewan (PDTA) 

(Variable independen) 

 

Partisipasi Masyarakat (PM) 

(Variable independen) 

 

Pengawasan APBD (PA) 

(Variable dependen) 



Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan 

validity and reliability test atas data tersebut. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui akurasi dan konsisten data yang dikumpulkan dari penggunaan 

pengukuran (Huck dan Cormier, 1996; Hair, 1995). Setelah dilakukan 

validity and reliability test, barulah diadakan pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari: pengujian gejala multikolinearitas, pengujian gejala 

heterokedastisitas, dan pengujian kenormalan data sebelum data dianalisa 

lebih lanjut.  

Alat analisis yang digunakan yaitu uji realibilitas, validitas dan Uji 

Confirmatory Factor Analisis. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menghitung cronbach alpha untuk menguji kelayakan terhadap 

konsistensi seluruh skala yang digunakan. Instrumen dikatakan reliable 

apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0.5 (Nunally, 1967). Uji 

validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, 

dan menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, 

serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran 

(Hair et al., 1998). Instrumen dikatakan valid jika instrumen sudah mampu 

mengukur apa yang diiginkan dan mengungkapkan data yang diteliti 

secara tepat. Setelah data dikumpulkan dan diuji validitas dan reliabilitas, 

maka selanjutnya dilakukan pengujian yang berhubungan dengan model 

statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Alat analisis 

untuk menguji hipotesis- hipotesis tersebut digunakan adalah analisis 

berganda (multiple regression). Pengujian hipotesis dilakukan setelah 

model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi 

klasik, agar hasil pengujian dapat diinterprestasikan dengan tepat. 

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis PA = α + β
1
PM+ β

2
PD

 
+ e 

Dimana:  PA  = Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

            Daerah (APBD) 

α     = Konstanta  

PM 
 
= Partispasi masyarakat 

PD  = Pengetahuan dewan tentang anggaran 

 

D. HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum melangkah kepengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji linear berganda, maka untuk melihat kelayakan data 

tersebut yang selanjutnya akan dianalisis, maka diperlukan pengujian 



dahulu dengan menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap 

hasil pengisian kuisioner yang telah diisi oleh 50 responden anggota 

Dewan periode 2009-2014 Kabupaten Klaten. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Model regresi berganda digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis hubungan linier antara Partisipasi Masyarakat dan 

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran sebagai variabel independen 

serta Pengawasan APBD sebagai variabel dependen. Berikut adalah 

rangkuman hasil analisis regresi linier berganda. 

 

Variabel Koef Regresi 

PM 0,538 

PDTA 0,637 

Konstanta:                  15,962 Sig                      =   0,001 

R  Square               =  0,433 
 

Adj. R- Squared     =  0,409 
 

Fhitung                                 =  17,939 
 

Sumber : Olahan SPSS 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilakukan berbagai 

interpretasi dan analisis sebagai berikut. 

a. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hubungan antara ketiga variabel penelitian dapat 

dinyatakan dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut: 

                    PW = 15,962 + 0,538 PM + 0,637 PDTA 

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat 

diinterpretasikan sebagai berukut: 

1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 15,962 artinya apabila 

semua variabel independen (Partisipasi Masyarakat dan 

pengetahuan Dewan tentang Anggaran) dianggap 0, maka 

Pengawasan APBD nilainya sebesar 15,962. 

2) Nilai koefisien Partisipasi masyarakat sebesar 0,538. Artinya 

apabila variabel Partisipasi masyarakat ditingkatkan 1, maka 

Pengawasan APBD meningkat sebesar 0,538. 

3) Nilai koefisien Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran bernilai 

positif sebesar 0,637. Artinya apabila variabel Pengetahuan 

Dewan Tentang Anggaran ditingkatkan 1, maka Pengawasan 

APBD meningkat sebesar 0,637. 

b. Uji Koefisien determinasi R
2
 



Model regresi linier berganda memiliki nilai koefisien 

determinasi (dilihat dari angka adjusted R
2
) sebesar 0,409. Hal ini 

berarti 40,9% perubahan Pengawasan APBD dapat dijelaskan oleh 

Partisipasi masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

sedangkan sisanya sebesar 59,1% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model yang diteliti. 

c. Uji F 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan 

program SPSS, diperoleh Fhitung sebesar 17,939 dan Ftabel = 3,18. 

Apabila dibandingkan dengan Fhitung dengan nilai Ftabel dapat dilihat 

bahwa hasil uji statistik dari distribusi Fhitung > Ftabel yaitu 17,939 > 

3,18. Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar (0,000) 

< 0,05 hal ini menunjukan model regresi yang fit. 

d. Uji t 

  

        

 

     

 

 Sumber: Olahan SPSS 

1) Hasil pengujian untuk variabel Partisipasi Masyarakat 

menunjukan nilai thitung sebesar 3,138. Adapun nilai ttabel untuk 

pengujian pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 2,009. 

Terlihat bahwa thitung>ttabel (3,138 > 2,009) sehingga Ho ditolak 

dan H1 terdukung secara statistik. Hal ini berarti bahwa 

Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengawasan 

APBD.  

2) Hasil pengujian untuk variabel pengetahuan Dewan Tentang 

Anggaran menunjukan nilai thitung sebesar 3,003. Adapun nilai 

ttabel untuk pengujian pada tingkat signifikansi 5% adalah 

sebesar 2,009. Terlihat bahwa thitung>ttabel (3,003 > 2,009) 

sehingga Ho ditolak dan H2 terdukung secara  statistik. Hal ini 

berarti bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

berpengaruh secara statistik signifikan terhadap Pengawasan 

APBD. 

B. Pembahasan 

Dari pembahasan dan uji  hipotesis  dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa H1 yang menyatakan Partisipasi Masyarakat dan  H2 yang 

menyatakan Pengetahuan Dewan tentang anggaran keduanya berpengaruh 

signifikan terhadap Pengawasan APBD. 

1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengawasan APBD 

Variabel thitung Sig Hasil Kesimpulan 

PM 3,138 0,003 signifikan Ho ditolak 

PDTA 3,003 0,004 Signifikan Ho ditolak 

     



 Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa: Partisipasi 

masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Berdasarkan 

analisis regresi diatas pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai thitung 

sebesar 3,138. Adapun nilai ttabel untuk pengujian pada tingkat 

signifikansi 5% adalah sebesar 2,009. Terlihat bahwa thitung>ttabel (3,138 

> 2,009) sehingga Ho ditolak dan H1 terdukung secara statistik. 

 Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Rosseptalia 

(2006), Werimon dkk (2007), Coryanata (2007) dan Yulinda & Lilik 

(2010), yang menyimpulkan bahwa interaksi partipasi masyarakat 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan 

dewan. 

 Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator guna 

tercapainya good governance yang tentunya memiliki peran penting 

dalam pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, 

diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan 

dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang 

diselenggarakan.  

 Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dewan dengan 

kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai menyerap 

keinginan masyarakat dan merealisasikannya dalam APBD (Coryanata, 

2007). Sehingga pada saat kegiatan pengawasan APBD, partisipasi 

masyarakat yang dalam teori atribusi dapat dijelaskan sebagai perilaku 

yang akan mempengaruhi peran individu akibat faktor eksternal. Maka 

apabila partisipasi masyarakat cenderung baik tentunya akan mampu 

memberikan dampak positif terhadap kinerja anggota dewan dalam hal 

pengawasan anggaran. Dan apabila hal tersebut terpenuhi maka 

keberhasilan pembangunan daerah pun tercapai. 

2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap 

Pengawasan APBD 

 Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa: Pengetahuan 

Dewan tentang keuangan berpengaruh terhadap pengawasan APBD. 

Berdasarkan analisis regresi diatas pengaruh tersebut ditunjukkan oleh 

nilai thitung sebesar 3,003. Adapun nilai ttabel untuk pengujian pada 

tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 2,009. Terlihat bahwa thitung>ttabel 

(3,003 > 2,009) sehingga Ho ditolak dan H2 terdukung secara  statistik. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Devi, Yulinda P dan Andriyani, Lilik. (2010), Sopanah dan Wahyudi 

Isa (2007), Werimon et al (2007) serta Sopanah dan Mardiasmo (2003) 

yang telah membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran 



berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Merujuk dari Yudono (2002) dalam Coryanata (2007) yang juga 

menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya 

secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta 

menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota 

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik 

penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. 

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan  keuangan 

daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, karena 

dengan begitu diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya 

pemborosan dan kebocoran anggaran. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Partisipasi 

Masyarakat berpengaruh secara signifikan pada proses Pengawasan APBD 

di kabupaten Klaten. Dari hasil terlihat bahwa thitung (3,138) lebih besar 

dari ttabel (2,009). Dengan demikian, penelitian ini ikut mendukung 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan good 

governance bahwa ada kaitan erat antara partisipasi masyarakat dengan 

pengawasan APBD. 

Pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pengetahuan 

Dewan Tentang Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap  proses 

Pengawasan APBD. Dari hasil terlihat  bahwa thitung (3,003)  lebih besar 

dari ttabel (2,009). 

Saran 

a. Pada anggota dewan untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat 

maka setidaknya dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat secara 

aktif, pasif maupu reaktif. Tentunya untuk mencari informasi ataupun 

mengumpulkan data guna mengetahui apa yang menjadi aspirasi 

masyarakat. 

b. 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. 

a. Bagi penelitian berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengembangan literature akuntansi khususnya akuntansi sektor 

publik. Dan hendaknya dapat menambah variabel independen yang 

sejenis dengan beberapa karakteristik Good Governance yang lain. 
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