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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ternyata pengetahuan dewan tentang anggaran tidak hanya terbatas dari 

pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah yang pernah diikuti anggota 

dewan melainkan juga dipengaruhi latar belakang pendidikan dewan, 

pengalaman politik, pengalaman sebagai anggota DPR/DPRD dan pegawai 

eksekutif serta komisi yang dibidangi di DPRD. Akan tetapi, keikutsertaan 

dan tanggapan yang baik dari dewan terhadap pelatihan tentang keuangan 

daerah akan menambah pengetahuan tentang anggaran yang nantinya akan 

memaksimalkan peran DPRD dalam pengawasan. 

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan 

perundang-undangan, diantaranya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah atas perubahan UU No. 22 tahun 1999, Peraturan 

Pemerintah (PP) No.58 tahun 2005 atas pengelolaan keuangan daerah, dan 

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah, Permendagri No.32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan 

anggaran belanja daerah tahun 2009. 

Reformasi telah membawa perubahan system politik, sosial, 

kemasyarakatan, serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam 

terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu 

adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Otonomi yang luas, 
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nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola pengawasan terkait 

dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah 

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

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). 

Undang-undang ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang 

merupakan limpahan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur pemerintah 

pusat. 

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi 

perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota 

dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Lembaga legislatif 

mempunyai 3 fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat 

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

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

Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 

pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah tentang APBD. Menurut Amirudin (2009) dalam (Arniati, 

Imelda, dan Ely Kartikaningdyah, 2010) kapasitas sumber daya manusia 

adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam 
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menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan 

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kemampuan 

anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam 

APBD betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Masalah yang sering muncul 

adalah ketika penganggaran yang dilakukan selam ini masih dipahami sebagai 

aktifitas pembagian ke pembangunan. Alokasi untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat belum menjadi jiwa dalam penyusunan APBD. Jadi 

sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki 

pendidikan yang tinggi tapi juga memiliki kapasitas yang baik agar mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi yang mesti dijalankannya dengan baik dan 

optimal. 

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 

alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. 

Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan 

strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran 

menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak 

berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah 

disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari 

uang publik (Mardiasmo, 2005) dalam (Arniati, Imelda, dan Ely 

Kartikaningdyah, 2010). 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani (2010). Perbedaan 
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penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah 

terletak pada perbedaan populasi, dimana penelitian terdahulu menggunakan 

populasi pada anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Karesidenan Kedu, 

meliputi Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, 

Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan penelitian ini 

memilih populasi pada DPRD Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “PENGARUH 

PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP 

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN 

ORGANISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Studi empiris pada DPRD Kabupaten 

Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang 

ditimbulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah? 

2. Apakah interaksi antara komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat 

dengan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. 

2. Untuk menganalisis interaksi antara komitmen organisasi dan partisipasi 

masyarakat dengan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi perusahaan/institusi 

a. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar dapat 

memaksimalkan determinasi hubungan pengetahuan Dewan tentang 

anggaran yang diukur dengan pengawasan Dewan pada keuangan 

daerah.  

b. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi 

perusahaan/instansi tentang determinasi hubungan pengetahuan Dewan 

tentang anggaran berpengaruh positif atau negatif terhadap pengawasan 

keuangan daerah. 

2. Bagi pihak lain 

a.  Untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca seputar determinasi 

pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada 

keuangan daerah. 
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b. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka teori dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, 

sampel, tehnik penentuan sampel, pengumpulan data, instrument 

penelitian, dan metode analisis. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, uji validitas 

dan reliabilitas instrument, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

    Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 


