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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan 
tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat  terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD) pada anggota DPRD kabupaten 
karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD 
Kabupaten Karanganyar periode 2009-2014, yang berjumlah 45 orang anggota 
yang terdiri dari 4 komisi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh,. Alat Analisis yang digunakan berupa regresi 
berganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dengan nilai sig sebesar 
0,010 yang lebih kecil dari 0,05. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah, dengan nilai sig. Sebesar 0,358 yang lebih besar 
dari 0,05. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan 
keuangan daerah, dengan nilai sig. Sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05.  

 

Kata kunci: pengetahuan Anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas 
publik, partisipasi masyarakat, pengawasan keuangan daerah. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi 

Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, 

diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam 

menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian 

mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-

sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang kemudian 

muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah 

untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan 

pemerintah dengan mengedapankan akuntanbilitas dan transparansi. Untuk 

mendukung akuntanbilitas dan transparansi diperlukan internal control dan 

eksternal control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat 

dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh 

dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah 

untuk melakukan pemerikasaan terhadap pengelolaan anggaran. 

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) 

fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi 

anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran, dan (3) fungsi pengawasan 

(fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi 



dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. 

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

lebih disebabkan pengetahuan dewan anggaran ataukah lebih disebabkan 

karena permasalahan lain. Di samping itu, apakah partisipasi masyarakat dan 

transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawsan 

anggaran yang dilakukan oleh dewan. 

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah 

faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan 

tentang anggaran. Keterbatasan pengetahuan mengenai anggaran akan 

menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini 

memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan 

memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil 

rakyat.  

Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi 

pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya 

akuntabilitas, partisipasi masyarakat. 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. Adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses 



penyelenggaraan pemerintah, maka peranan Dewan dalam melakukan 

pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat 

dalam advokasi anggaran 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Erlina, 2008) dan hasilnya 

menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya semakin 

tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang 

dilakukan semakin meningkat.  

2. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan anggota dewan 

tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah(APBD). 

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas publik 

berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) . 

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat 

berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) . 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

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). Menurut Halim 

dkk. (2000) 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. 

2. Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) 

Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk 

lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di 

Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-

undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Perwira, 

2006). 

3. Pengawasan Keuangan Daerah 

Dalam pasal 1 PP. No. 105/ 2000 pengertian keuangan negara adalah 

semua hak &kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan 

pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. Pengertian keuangan negara adalah semua hak &kewajiban 



negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

tersebut yang dapat dinilai dengan  uang (Baswir,1999:13). Bertolak dari 

pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka pengertian keuangan 

daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan “daerah”. 

4. Pengetahuan dewan tentang Anggaran 

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendididkan dan pengalaman. 

Keduaya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu 

seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan 

kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960). 

Seharusnya mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan.  

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas 

dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bergaining position dalam 

memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan yang harus 

dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menyusun 

berbagai Peraturan Daerah (PERDA). 

5. Akuntabilitas Publik 

Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap 

kegaitan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi. 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. 

6. 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 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. 

Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara 

aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat 

penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi 

masyarakat, maka diperlukan langkah startegis agar partisipasi masyarakat 

bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah 

mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan 



seperti lembaga swadaya masyarakt (LSM), media masa, organisasi 

kemasyarakatan dan partai politik.  

III. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD 

Kabupaten Karanganyar periode 2009-2014, yang berjumlah 45 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). 

2. Pengujian validasi dan reabilitas 

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah seberapa baik 

sekor pada item yang diukur. Hal ini didasari atas item yang mengukur 

suatu variabel akan mengkorelasikan dengan hasilnya. Semakin tinggi 

korelasi semakin tinggi valid instrumen pengukuran tersebut, demikian 

juga sebaaliknya. Untuk menguji korelasi Person Product Moment 

Correlation Coefisien diterapkan dan digunakan untuk mengukur 

hubungan antara item-item dan variabel yang diukur. 

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dinyatakan relibel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2005).Teknik uji reabilitas yang 

digunakan adalah rebilitas konsistensi internal. Untuk mengukur 



konsistensi internal digunakan pengujian dengan teknik Cronbach’s alpha, 

yaitu koefisiensi reabilitas yang menunjukan seberapa baik stabilitas skor-

skor pertanyaan atau jawaban dalam satu factor. 

3. Definisi Operasional variabel 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

Dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. 

Sedangkan  variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan 

keuangan daerah (APBD).  

a. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran 

Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah persepsi responden 

tentang kemampuan Dewan dalam hal menyusun anggaran 

(RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau 

kegagalan, dan kebocoran anggaran. 

b. Akuntabilitas Publik  

Akuntabilitas publik adalah persepsi responden tentang setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegitan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi.Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengedalian dari luar 

(external control) yang mendorong peran untuk bekerja keras. 

c. Partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang 

keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang 



dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebiajkan,penetuan 

strategi,prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat 

dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan 

pembangunan. 

d. Pengawasan Keuangan Daerah  

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap 

keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan 

pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban  

anggaran (APBD). 

4. Metode Pengumpulan 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 Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. 

Setiap paket kuisioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab 

oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat didalam setiap 

bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data 

demografi responden yang meliputi nama, jenis kelamin,usia,jabatan,lama 

menjabat dan strata pendidikan. Bagian kedua adalah pernyataan yang 

berhubungan dengan pengetahuan anggota dewan tentang 



anggaran,akuntabilitas publik ,partisipasi masyarakat dan pengawasan 

keuangan daerah.  

5. Analisis linier berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda yang diuji denngan tingkat signifikansi 0,05. 

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Model regresi linier berganda ini dirumuskan sebagai berikut : 

PK= a + b1PD + b2AP + b3PM + e  

PKeterangan:  

PK   : Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) 

a    : Konstanta 

b1, b2, b3  : Koefisien regresi 

PD   : Pengetahuan Anggota Dewan Tentang anggaran 

AP    : Akuntabilitas publik 

PM   :Partisipasi Masyarakat 

e   :error  

IV. Hasil Penelitian  

1. Hasil analisis linear berganda 



Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan SPPS 

versi 11.0 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

PK = 72,404 + 1,585 PD- 0,341 AP - 0,254 PM 

Dari persamaan diatas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh positif adalah variabel pengetahuan dewan tentang 

anggaran  dengan constant 72,404. Dari persamaan tersebut dapat dilihat 

bahwa ada tiga variabel bebas (Pengetahuan dewan tentang 

anggaran,akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat) berpengaruh negatif 

terhadap pengawasan keuangan daerah. 

  Tabel 4.14 

Analisis Regresi Berganda 

Variabel bebas Koefisien 
Regresi (b) 

Sig. 

Constant 72,404 0.005
PD 1,585 0.010
AP -0,341 0.358
PM -0,254 0.182

N= 43 

R²=0,220, R²adj=0,160 

Statistik Durbin-Watson=1.953 

Sumber hasil : hasil pengolahan data 

b. Hasil pengujian hipotesis  

 



a. Pengujian hipotesis pertama 

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa : Pengetahuan 

dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasn keuangan 

daerah. berdasarkan hasil analisis diatas Uji t diperoleh nilai sig. Sebesar 

0,010 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima yang berarti 

pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah.Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah 

yang dilakukan oleh dewan semakin meningkat. 

b. Pengujian hipotesis kedua 

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa : Akuntabilitas 

publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 

Berdasrkan hasil análisis diatas uji t diperoleh nilai sig.Sebesar 0.358 yang 

lebih besar dari 0,05 maka H2 ditolak. dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas publik memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pengawasan keuangan daerah.hal ini dapat disimpulkan 

akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD).  

c. Pengujian hipotesis ketiga 

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa:Partisipasi 

masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 



daerah.Berdasarkan hasil análisis data diatas Uji t diperoleh nilai sig. 

Sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05 maka H3 ditolak. dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.hal ini dapat 

disimpulkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

V. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah, dengan nilai sig sebesar 0,010 yang lebih 

kecil dari 0,05. Maka H1 diterima yang berarti pengetahuan anggota 

dewan tenatng anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah 

b. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah, dengan nilai sig. Sebesar 0,358 yang lebih besar dari 0,05. Maka 

H2 ditolak yang berarti akuntabilitas public tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengawasan keuangan daerah 

c. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah, dengan nilai sig. Sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05 Maka 

H3 ditolak yang berarti partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengawasan keuangan daerah. 

2. Saran 



a. Saran bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih 

luas untuk anggota DPRD di kabupaten Lain.  

b. Menambahkan sampel masyarakat umum baik dari LSM, pelajar, 

pegawai (pemerintah dan swasta).  

c. Penelitian selanjutnya dengan menambah variabel-variabel penelitian 

yang lain, misalnya transparasi kebijakan publik, komitmen organisasi 

dan lain-lain 
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