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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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 
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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.  

Penelitian ini merupakkan lanjutan dari penelitian Erlina, (2008) 

dengan menambah variabel akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penelitian akan mengkaji masalah 

penelitian Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran, 

Akuntabilitas Publik, dan Partisipasi Masyarakat  Terhadap 

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).(Studi Empiris Pada Anggota 

DPRD Kabupaten Karanganyar). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah  pengetahuan  Anggota dewan tentang anggaran berpengaruh 

terhadap pengawasan keuangan dearah (APBD)? 
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2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD)?  

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD)?  

 

C. 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) . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris adanya 

pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan anggaran (APBD) 

yang akan diperkuat atau diperlemah dengan adanya pengetahuan anggaran, 

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Bagi para akademisi hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur 

akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian 

manajeman sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna 

penelitian lanjutan. 
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Sementara bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan 

dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan 

meningkatkan peran dewan dalam pengawasan anggaran (APBD) sehingga 

dapat terwujud pemerintahan yang baik (good goverment). Sedangkan bagi 

partai politik dapat dijadikan acuan pada saat rekruitment anggota dewan dan 

pengembangan kader partai. 

 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, penelitian 

terdahulu, tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara 

konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti. Teori-teori berkisar  tentang pengaruh, 

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas 

partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, sampel dan populasi, 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, pengukuran variabel, serta metode analisis data yang 
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digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian atas rumusan 

masalah penelitian.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum karakteristik 

responden anggota DPRD yang menjadi obyek penelitian dan 

analisis data yang bersangkutan. Analisis data ditujukan untuk 

menguji hipotesis dan menyimpulkan pemecahan masalah 

penelitian.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran bermanfaat yang dapat 

diberikan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




