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ABSTRAKSI

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH(APBD),

DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)

Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran
terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi
kebijakan publik sebagai variabel moderating. Pengertian pengawasan keuangan daerah
adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Metodologi penelitian ini mengambil sample dengan metode sampling jenuh kepada
seluruh anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2009-2014, dengan menggunakan
kuosioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian pertama
pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran
berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, ditunjukan nilai signifikan uji t
sebesar 0,050 atau = α 5%. Kedua, interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan
partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah ditunjukan
nilai signifikan uji t sebesar 0,888 atau > α 5%. Ketiga, interaksi antara pengetahuan dewan
tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan
keuangan daerah, ditunjukan nilai signifikan uji t sebesar 0,029 atau > α 5%. Dan keempat
pengujian simultan Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan
transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap
Pengawasan keuangan Daerah (APBD) ditunjukan nilai F sebesar 13,100 atau Fhitung > Ftable

=2,610.

Kata kunci : Pengawasan keuangan daerah (APBD), Pengetahuan dewan tentang anggaran,
Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik.



A. PENDAHULUAN
Reformasi 1998 memunculkan tuntutan mengenai keterbukaan, pelimpahan

kewenangan pengelolaan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam kontrol social
(Liona, 2003). Diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 pengganti UU No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi tonggak agenda reformasi berupa
pelaksanaan otonomi daerah. serta dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi proses awal
terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia.

Good governance adalah integrasi peran antar aktornya, yaitu pemerintah
(birokrasi), sektor swasta dan masyarakat madani (civil society) dalam suatu aturan main
yang disepakati bersama (Erlangga, 2004). Untuk mencapai good governance dengan
terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga
masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata,
2007).

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132,
menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah tentang APBD. Disebutkan juga dalam Pasal 41 UU No. 32 2004 tentang
Pemerintah Daerah, bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi
(membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (menyusun anggaran), 3)
fungsi pengawasan (mengawasi kinerja eksekutif).

Pengawasan anggaran oleh dewan dipengaruhi faktor internal dan eksternal
(Pramono, 2002 dalam Muhammad, 2011). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki
oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh
dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal
adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang
berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan,
diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Achmadi
(2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan
kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut
aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi merupakan salah satu prinsip dari good
governance. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap
orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai
(Werimon dkk., 2007). Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance.

Penelitian sejenis pernah dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003), Rosseptalia
(2006), Werimon dkk (2007) dan Coryanata (2007). Hasilnya pengetahuan dewan
tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan
interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Tujuan penelitian ini adalah mencari bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat
dan transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap hubungan antara
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Keuangan Daerah (APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah))

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial,
sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu



anggaran (Mardiasmo, 2002). Penganggaran (budgetting) sendiri adalah proses
penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (budget) (Yuwono, dkk.,
2005). UU No. 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan
pusat dan daerah pasal 1 menyebutkan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan prinsip-
prinsip pokok anggaran sektor publik”.

Tahapan-tahapan penyusunan APBD, adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
2. Pembahasan dan Penetapan Kesepakatan bersama mengenai KUA antara PEMDA

dan DPRD
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4. Pembahasan dan Penetapan Kesepakatan bersama mengenai Prioritas dan Plafon

Anggaran (PPA) antara PEMDA dan DPRD
5. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran (SE) dari Kepala Daerah tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD
6. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) /

Pejabat Pengelola Keu. Daerah (PPKD) dengan SKPD
7. Penyusunan RAPERDA tentang APBD
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

2. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan
yang akan dicapai. Menurut Keppres No. 74 tahun 2001, proses pengawasan diartikan
sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah
daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan internal dilakukan orang atau badan yang ada dalam
lingkungan unit organisasi bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan dengan
pengawasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan
rutin inspektorat jenderal pada setiap departemen dan inspektorat wilayah di setiap
daerah, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri.
Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD atau
dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan orang atau badan di luar
lingkungan unit organisasi. Pengawasan ini ditetapkan oleh pasal 23 ayat (5) UUD
1945, “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang.
Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

3. Good Governance
United National Development Programmed (UNDP, 1997) mendefinisikan

konsep good governance adalah konsep pemerintahan yang melibatkan tiga pelaku
utama yaitu Negara atau Pemerintah (state), Sektor swasta (private sector), dan
Masyarakat madani (Civil Society) dengan peran dan fungsi masing-masing. Asian
Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance
dilandasi 4 pilar yaitu (1)accountability, (2)transparancy, (3)predictability dan
(4)participation. Sedangkan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
menyatakan 9 indikator tercapainya good governance, yaitu: partisipasi, penegakan
hukum, transparansi, responsifitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan dan
manajemen konflik.
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4. Partisipasi Masyarakat
Achmadi (2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan

kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut
aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran adalah
persepsi dewan tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penganggaran
mulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi
anggaran, serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui
pemantauan pelaksanaan pembangunan. Semakin aktif masyarakat dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin sukses pelakasanaan otonomi
daerah (Sopanah, 2008).

5. Transparansi Kebijakan Publik
Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni 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).

6. Hubungan antar variabel
Secara skematis kedudukan variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. Hubungan Antar Variabel

C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terhadap DPRD Kabupaten

Karanganyar Periode 2009-2014, bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai
tingkat pengawasan Keuangan Daerah(APBD), dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan
Dewan tentang anggaran, dan seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat dan
transparansi kebijakan publik terhadap hubungan diantara keduanya. Jenis penelitian yang
digunakan adalah studi empiris dan interview pada pihak/ instansi terkait mengenai
permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi serta
dengan kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Kemudian jawaban deskriptif yang didapat dari responden perlu diverifikatifkan terlebih
dahulu dengan menggunakan skala likert. Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2004).



1. Uji Validitas
Validitas seringkali dikonsepkan sebagai sejauhmana instrumen mampu

mengukur atribut yang seharusnya diukur (Azwar, 2001: 51). Jadi melalui uji
validitas dapat diketahui sejauh mana instrumen mampu menghasilkan data yang
akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya. Untuk menguji signifikansi validitas
dilakukan pengujian signifikansi factor loading. Menurut Hair et al. (1998), jika
factor loading ≥0.50 maka dianggap signifikan. Jika item pertanyaan mempunyai
factor loading ≥0.50 maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan stabilitas dan

konsistensi suatu alat ukur (Sekaran, 1992). Rule of thumb yang digunakan dalam
pengujian reliabilitas suatu kuesioner, dikatakan reliabel jika memiliki koefisien
reliabilitas Alpha-Cronbach > 0.7 (Hair, 1998).

3. Uji Asumsi Klasik
Formula regresi data harus memenuhi asumsi regresi atau estimasi bersifat

BLUE (Best Linier Unbiased Estimetor). Model regresi linier berganda (multiple
regression) dapat menjadi model yang baik apabila memenuhi kriteria BLUE.
BLUE dapat dicapai jika memenuhi Uji Asumsi Klasik.
a. Pengujian Normalitas

Untuk mengetahui kepastian sebaran data uji normalitas data bertujuan
untuk mngetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dilakukan
dengan menggunakan one-sampel Kolmogorov Smirnov Test. Pengujian ini
dilakukan dengan melihat nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari
perhitungan, jika probabilitas signifikasinya diatas 5% maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011: 83) atau asymp.sig (2-tailed) diatas
level of significant 5% (0,05). Sehingga, apabila nilai signifikan ≤ 0,05 maka data
tidak berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan ≥ 0,05 berarti data
berdistribusi normal.

b. Pengujian Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara data urut waktu (time series)

atau antara space untuk data cross section. Keberadaan autokorelasi signifikan
mengakibatkan parameter regresi menjadi tidak konsisten, meskipun tak bias.

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang
dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson Test. Jika nilai
statistik Durbin-Watson (DW) mendekati 2 dapat disimpulkan tidak terjadi
autkorelasi yang signifikan Guajarati (2003).

c. Pengujian Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas digunakan menguji apakah analisis regresi berganda

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain.
Adapun uji yang digunakan penelitian ini yaitu Glejser test, bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika nilai signifikansi dari
Glejser test < 5 % maka dikatakan ada masalah heterokedasitas.

d. Pengujian Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi sempurna antara

satu variabel bebas dengan variabel bebas lain. Konsekuensi praktis yang timbul
sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar parameter
menjadi semakin besar. Dalam penelitian ini untuk menguji adanya
multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) atau nilai



tolerance. Menurut Ghozali (2009), multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF>10
atau tolerance value-nya< 0,10.

4. Analisis Regresi
Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk

model hubungan antara variabel terikat (dependen, respon, Y) dengan satu atau lebih
variabel bebas (independen, prediktor, X) (Chabib, 2004).

Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesi penelitian ini
adalah Moderated Regression Analysis (MRA) (Sharma, et al., 1981). Mengacu pada
model MRA dasar yang dikembangkan oleh Sharma, et al. (1981), maka persamaan
regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = ao + b1 X + b2 Z1+ b3 Z 2 + b4 Z 1 X + b5 Z 2X + e
Keterangan:
Y :Pengawasan Keuangan Daerah
X :Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Z1 :Partisipasi Masyarakat
Z2 :Transparansi Kebijakan Publik
Z1 X :Interaksi antara Z1 dengan X
Z2 X :Interaksi antara Z2 dengan X
b :Koefisien regresi
e :Eror.

5. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu

hipotesis. Kebenaran (benar atau salahnya ) suatu hipotesis tidak akan pernah
diketahui dengan pasti, kecuali memeriksa seluruh populasi, tetapi memeriksa
seluruh populasi apakah mungkin dilakukan. Untuk memastikan kebenaran suatu
hipotesis, kita dapat mengambil sampel acak, dan menggunakan informasi atau bukti
dari sampel untuk menerima atau menolak suatu hipotesis (Junaedi, 2008).
a. Uji t (uji secara individu)

Uji t digunakan menguji pengaruh masing-masing variabel bebas
penelitian terhadap variabel tidak bebas (Ghozali, 2005). Dalam analisa ini
digunakan α = 5% artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh jika p< 5 %, jika
p> 5 % model dianggap tidak signifikan sehingga Ho ditolak.

b. Uji F (uji secara keseluruhan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gozhali, 2005). Untuk
mempermudah analisa bisa langsung dari koefisien signifikan atau probabilitas
yang ada. Dalam analisa ini digunakan α = 5% artinya kemungkinan kesalahan
hanya boleh jika p< 5 %, jika p> 5 % model dianggap tidak signifikan.

c. Koefesien Determinasi ( R2)
Koefisien ini digunakan mengukur besar kontribusi variasi Xn terhadap

variable Y, juga untuk mengetahui ketepatan pendekatan alat analisi (Gujarati,
1999). Koefisien determinasi (R2) menguji seberapa besar R-square menunjukan
signifikansi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen
(Ghozali, 2009). Tingkat ketepatan regresi ditunjukan oleh R2 yang besarnya
berkisar antara 0 ≤ R2 ≤ 1, maka semakin besar nilai R2 makin tepat suatu garis
regresi linier digunakan sebagai pendekatan



D. HASIL PENELITIAN
1. Distribusi responden

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelamin tampak
bahwa  dari 45 orang  responden, 8 orang (17.78%) di antaranya adalah responden
wanita, sedangkan 37 orang  (82.22%)  lainnya adalah responden pria. Distribusi
responden jika ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi tampak bahwa, 14 orang
(31.11%) memiliki pendidikan tertinggi SLTA, 4 orang (8.89%) memiliki pendidikan
tertinggi Akademin/D3, 24 orang (53.33%) memiliki pendidikan tertinggi S1, dan 3
orang (6.67%) memiliki pendidikan tertinggi S2. Distribusi responden jika ditinjau
dari usia responden tampak bahwa, 6 orang (13.33%) di antaranya berusia antara 21-
35 tahun; 21 orang (46.67%) di antaranya berusia antara 36-45 tahun, dan 18 orang
atau (40.00%) di antaranya berusia lebih dari 46 tahun.

2. Uji Validitas
Variabel Pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) diukur dengan

menggunakan kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan. Berdasarkan analisis, terlihat
bahwa setiap instrument variabel tersebut dalam tingkat signifikan 0.000 atau <0.050
dan dengan nilai pearson correlation 0.520**-0.839**. Disimpulkan bahwa masing
pertanyaan dalam kuesioner Pengawasan keuangan daerah (APBD) tersebut valid.

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X) dengan menggunakan
kuesioner yang terdiri atas 4 pertanyaan, terlihat bahwa setiap instrument variabel
tersebut dalam tingkat signifikan 0.000 atau < 0.050 dan dengan nilai pearson
correlation 0.742**-0.857**. Disimpulkan bahwa masing pertanyaan dalam
kuesioner Pengetahuan dewan tentang anggaran tersebut valid.

Untuk variabel Partisipasi masyarakat (Z1) diukur dengan menggunakan
kuesioner yang terdiri atas 7 pertanyaan, terlihat bahwa setiap instrument variabel
tersebut dalam tingkat signifikan 0.000 atau  < 0.050 dan dengan nilai pearson
correlation 0.812**-0.906**. Disimpulkan bahwa masing pertanyaan dalam
kuesioner Partisipasi masyarakat tersebut valid.

Variabel Transparansi kebijakan publik (Z2) diukur menggunakan kuesioner
yang terdiri atas 5 pertanyaan. terlihat bahwa setiap instrument variabel tersebut
dalam tingkat signifikan 0.000 atau < 0.050 dan dengan nilai pearson correlation
0.653**-0.917**. Disimpulkan bahwa masing pertanyaan yang terdapat dalam
kuesioner valid.

3. Uji Reliabelitas
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap masing-masing kuesioner pengukur

variabel penelitian di atas tampak bahwa, masing-masing kuesioner memiliki nilai
Alpha-Cronbach > 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan
dalam penelitian ini reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini hasil uji K-S menunjukan bahwa besarnya nilai K-S
adalah 0,609 dan signifikan pada 0,852, maka hal ini menunjukan bahwa data
residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, diperoleh

besarnya nilai statistik DW=1.520, karena nilai DW=1,520 atau mendekati 2,
maka dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi yang diperoleh tersebut
tidak terjadi autokorelasi yang signifikan, sehingga model regresi memenuhi
asumsi tersebut.



c. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil analisis di atas tampak bahwa, masing-masing variabel

bebas memiliki nilai absolute residual pX 0,482, pZ1 0,139, pZ2 0,236, pZ1X
0,146, pZ2X 0,279 atau tidak signifikan (p>0.05). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa, model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas sehingga
memenuhi asumsi tersebut.

d. Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil perhitungan VIF masing-masing variabel  bebas

memiliki   nilai VIF<10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing
variabel bebas tidak menunjukkan multikolinearitas yang signifikan, sehingga
asumsi tersebut terpenuhi.

5. Hasil Analisis Regresi
Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat dituliskan model regresi

sebagai berikut:
Y = 88,862+(-3,329)X + 0.519Z1 + (-4,063)Z2+ (-0,011)Z1X+0,239Z2X
Angka 88,862 pada konstanta mempunyai arti bahwa pengawasan keuangan

daerah (APBD) akan bernilai sebesar 88,862 jika variabel independen konstan atau
bernilai nol.

6. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh
terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan analisis, besarnya koefisien
regresi b1=-3.329, nilai thitung=-1,977 atau <ttabel=1.683 dan p(0.0,050)=α(0.05),
sehingga disimpulkan bahwa Pengetahuan dewan tentang Anggaran memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang
dilakukannya.

b. Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan analisis besarnya koefisien regresi
b2=0,519, nilai thitung=0,344 atau <ttabel =1,683 dan  p(0,733) > α(0,05), sehingga
dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa
Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Pengawasan keuangan daerah.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga: Partisipasi masyarakat mempengaruhi pengaruh

pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan analisis, besarnya koefisien regresi b4=-0,011, nilai thitung=-0,141
atau <ttabel =1,683 dan p(0,888) atau p> α(0,05), sehingga disimpulkan bahwa Ho
diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat
memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada pengaruh Pengetahuan
dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah.

d. Pengujian Hipotesis Keempat
Hipotesis keempat: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan analisis, besarnya
koefisien regresi b3=-4,063, p=0,047 dan nilai thitung=-2.062 atau <ttabel=1,683. Jika
digunakan tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05, ternyata p(0,047) <α(0,05),
sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap Pengawasan keuangan daerah.



e. Pengujian Hipotesis Kelima
Hipotesis kelima: Transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengaruh

pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan analisis, besarnya koefisien regresi b5=0,239, nilai thitung=2,281 atau
>ttabel=1,683 dan p(0,029) <α(0,05), sehingga disimpulkan bahwa Ho ditolak dan
Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi kebijakan publik
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan
tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah.

f. Pengujian Hipotesis Keenam (Uji F)
Hipotesis keenam: Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi

masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersama berpengaruh positif
signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Tujuan dari uji F
adalah untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

Pada model ini diperoleh Pvalue < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 dan F hitung
13,100 atau Fhitung > Ftable =2,610, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan
H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa model regresi Fit
atau dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, yaitu Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan
tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public, secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan
keuangan daerah (APBD).

g. Koefesien Determinasi ( R2)
Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.652 atau 65.2%, hal ini

dapat diinterpretasikan bahwa, variasi yang terjadi pada variabel Pengawasan
Keuangan Daerah (Y), 65,2% dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi secara
bersama-sama pada variabel Pengetahuan tentang Anggaran, Partisipasi
Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik, sedangkan 34,8% sisanya
disebabkan oleh variabel-varibel lain yang tidak tercakup dalam model

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil analisis penelitian ini disimpulkan bahwa, Pengetahuan anggota dewan

tentang Anggaran berpengaruh bersifat positif dan signifikan terhadap Pengawasan
Keuangan Daerah atau semakin tinggi tingkat kemampuan dewan terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan akan semakin baik.
Sedangkan Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Pengawasan keuangan daerah maupun terhadap interaksi antara Pengetahuan anggota
dewan dengan Pengawasan Keuangan Daerah, ini berarti Partisipasi masyarakat tidak
memiliki pengaruh terhadap Pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan
Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan
keuangan daerah, maupun terhadap interaksi antara Pengetahuan anggota dewan dengan
Pengawasan Keuangan Daera, ini.menunjukan jika Transparansi kebijakan publik
semakin baik maka Pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat, atau jika
Transparansi kebijakan publik semakin rendah atau kurang baik maka Pengawasan
keuangan daerah akan semakin lemah.

Berdasarkan kesimpulan peneliti member saran, 1) agar proses pengawasan
keuangan daerah berjalan lebih baik, sebaiknya perlu peningkatan transparansi kebijakan
publik diharapkann mampu mengurangi kemungkinan dewan untuk berbuat tidak benar
sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. 2) Dilakukan penelitian lanjutan
menggunakan responden dari wilayah DPRD lain dengan sampel penelitian yang lebih



besar, agar hasil penelitian lebih kuat atau dengan menambah variabel-variabel penelitian
lain, misalnya akuntabilitas, komitmen organisasi dan lain-lain.
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