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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah 
(APBD), dan untuk menganalisis interaksi antara komitmen organisasi dan 
transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan Dewan tentang anggaran 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD. 

Sampel dalam penelitian ini adalah ketua atau anggota di setiap komisi 
pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen dengan tidak membatasi pada 
bidang keuangan daerah, perekonomian dan badan anggaran saja. Tehnik 
penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Jumlah responden 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 43. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara pengisian kuosioner yang dilakukan oleh anggota Dewan. Model analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi linier berganda. 
Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji 
validitas dan uji reliabilitas.Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pengujian hipotesis 
yang digunakan adalah uji signifikan simultan (uji -f), uji koefisien determinasi 
(uji R2), uji signifikan parsial (uji -t). 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan 
Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah (p<0,05). Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan interaksi antara 
pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah (p<0,05). Hasil hipotesis ketiga 
menunjukkan interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan 
transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 
daerah (p>0,05). 

Kata kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan    
daerah,    komitmen organisasi, transparansi kebijakan publik. 



 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latarbelakang Masalah 

Reformasi telah membawa perubahan sistem politik, sosial, 

kemasyarakatan, serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam 

terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi 

yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Otonomi yang luas, 

nyata,bertanggungjawab membawa perubahan pada pola pengawasan terkait 

dengan diberikannya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen 

dinykeuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah 

secara ekonomis,efisien,efektif,transparan dan akuntabel. 

Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan 

Perwakilan Rakyat(DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah 

Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Lembaga legislatif mempunyai 3 

fungsi umum yaitu (1) fungsi legislatif (fungsi pembuat peraturan perundang-

undangan), (2)fungsi anggaran (fungsi membuat anggaran), (3)fungsi 

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

fungsi dewan yang akan dibahas adalah dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan lebih pengetahuan dewan tentang anggaran ataukah lebih 

disebabkan oleh permasalahan lain.  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

Keuangan Daerah pasal 132,menyatakan DPRD melakukan pengawasan pada 

pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Amirudin (2009) dalam 

(Arniati, Imelda, dan Kartikaningdyah 2010), kapasitas sumber daya manusia 

adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam 

menjalankan fungsi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengelolaan 

keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Andriani (2002) menyimpulkan 

bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. 



Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor 

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

dimiliki oleh dewan yang berpengsruh secara langsung terhadap pengawasan 

yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang 

anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap 

fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya partisipasi 

masyarakat dan transparansi kebijakan publik 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani (2010), dengan 

populasi yang berbeda. Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani (2010) 

memilih populasi pada anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Karesidenan 

Kedu, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen. Sedangkan penelitien 

ini memilih populasi pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan keuangan daerah(APBD). 

2. Untuk menganalisis interaksi antara komitmen organisasi dan transparansi 

kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Anggaran Sektor Publik 

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, 

biasanya dalam unit moneter (Halim et al, 2000). Penganggaran dalam 

organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan 

mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam 



organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses bukan hanya 

proses ekonomi (Mardiasmo, 2002). Dalam penelitian ini anggaran publik 

merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana 

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. 

2.2 Pengertian Keuangan Daerah 

Menurut pasal 1 ayat (5) PP. No 58 tahun 2005, pengertian keuangan 

negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan 

pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengertian APBD dalam konteks UU 

keuangan negara pasal 1ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah 

yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. 

2.3 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran 

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan 

dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi 

terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Werimon dkk,2007). 

Pengetahuan tentang anggaran berperan besar dalam membantu dewan dalam 

menyususn strategi dan taktis kepemimpinan ke depan serta turut membantu 

dalam proses evaluasi kepemimpinan, hal tersebut didasarkan pada tiap 

penyusunan anggaran yang tidak terlepas dari visi-misi-program, 

(Muhammad,2011). 

2.4 Pengawasan dewan terhadap keuangan daerah 

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di 

luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja 

pemerintahan. 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 telah disusun dapat berjalan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis (Sopanah dan Mardiasmo, 

2003).Alamsyah (1997) dalam Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa tujuan 

adanya pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun 



benar-benar dijalankan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan 

anggaran yang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan 

 

2.5 Komitmen Organisasi 

Robbins (2001) memandang komitmen sebagai salah satu sikap kerja 

karena merupakan refleksi dari perasaan seseorang terhadap organisasi 

ditempat individu tersebut bekerja. Lebih lanjut ia mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai salah suatu orientasi individu terhadap organisasi yang 

mencakup loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. Pada konteks pengawasan 

dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk 

melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. 

Sebaliknya, individu yang mempunyai komitmen organisasi yang rendah akan 

mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan 

cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadinya. 

 

2.6  Transparansi Kebijakan Publik 

Menurut Yulinda dan lilik (2010), transparansi kebijakan 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-hasilnya. 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.Transparansi dibangun atas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan 

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di  mengerti dan di pantau. 

 

 



2.7 Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

H2  H3  

 

H1 

Gambar 2.1 

Kerangka Teori 

Berdasarkan kerangka teoritis diatas dapat dibuat hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

 H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh  terhadap pengawasan 

dewan pada keuangan daerah (APBD). 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh  terhadap hubungan antara pengetahuan 

Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah 

(APBD). 

H3 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada  

keuangan daerah (APBD). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Metode Sampel 

• Komitmen organisasi 
• Transparansi kebijakan 

publik 

Pengawasan Dewan 
terhadap keuangan daerah 

Pengetahuan Dewan 
tentang anggaran 



Penelitian ini merupakan penelitian jenis  survey dengan memberikan 

kuesioner secara langsung kepada responden di DPRD kabupaten 

Karanganyar dan Sragen Kuesioner  yang digunakan diambil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten  Karanganyar dan 

Sragen. Tehnik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sampling Jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel . Adapun sampel dalam penelitian ini adalah ketua 

atau anggota di setiap komisi pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen 

dengan tidak membatasi pada bidang keuangan daerah , perekonomian dan 

badan anggaran saja . 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Pengukuran Variabel  

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu 

mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS= 

Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak 

Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju). 

b. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dilakukan olah 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 and Cormier, 1996; Hair, 1995; dalam 

Coryanata, 2007). Setelah dilakukan validity and reliability test, 

barulah diadakan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari: pengujian 

gejala multikolinearitas, pengujian gejala heteroskedastisitas, dan 

pengujian kenormalan data sebelum data dianalisis lebih lanjut. 

  Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan 

instrument dalam kuosioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap 

data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini 



bertujuan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan valid and 

reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas 

hasil penelitian (Coryanata, 2007). 

 

c. Metode Analisis 

 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 

menguju hipotesis-hipotesis tersebut adalah analisa regresi linier sederhana 

untuk menguji hipotesis 1 dan regresi linier berganda untuk menguji 

hipotesis 2 dan 3. Persamaan regresi linier sederhana untuk menguji 

hipotesis adalah: 

1) Untuk menguji hipotesis 1 (H1) 

Y=α + β1PDTA+ e …….. 

 Dimana  Y   = Pengawasan dewan pada keuangan daerah 

  α   = Konstanta 

PDTA  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

e  = error atau variabel pengganggu 

β1  = Koefisien Regresi 

 

2) Untuk menguji hipotesis 2 (H2) 

  Y= α + β1PDTA+ β2 KO + β3 PDTAxKO + e…….. 

 Dimana  Y   = Pengawasan dewan pada keuangan daerah 

α  = Konstanta 

PDTA  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

KO  = Komitmen Organisasi 

PDTA, KO = Interaksi antara PDTA dan KO 

β1, β2, β3   = Koefisien regresi 

e  = error atau variabel pengganggu 

      3)  Untuk menguji hipotesis 3 (H3) 

  Y= α + β1PDTA+ β4 TKP + β5 PDTAxTKP+ e…….. 



 Dimana  Y   = Pengawasan Dewan pada keuangan daerah 

α  = Konstanta 

TKP  = Transparansi Kebijakan Publik 

PDTA, TKP = Interaksi antara PDTA dan Transparansi  

     Kebijakan Publik 

β1, β4, β5  = Koefisien regresi 

e  = error atau variabel pengganggu 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian Instrumen Penelitian  

a.  Uji Normalitas 

Pada uji normalitas diketahui bahwa nilai p lebih besar dari 0,05 , 

maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. 

Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi 

normalitas. 

b.  Uji Multikolinearitas 

Sedangkan uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai tolerance di 

bawah 0,10 dan nilai variance Inflation Factor (VIF) di atas 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas 

dalam model regresi ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bahwa diperoleh nilai thitung untuk masing-

masing variabel dengan  nilai p lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan 

bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan 

heteroskedastisitas. 

4.2 Analisis Data 

Hasil perhitungan uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

Hasil Analisis Regresi Berganda 



Persamaan Regresi F Adj. R2 Hasil 

PKD = 31,385 + 0,575 PDTA ......................................................................... (1) 

                      (2,686)* 

7,217 

(0,010) 

0,129 

 

H1 diterima 

PKD = -34,311 + 3,417 PDTA + 2,783 KO - 0,119 PDTA*KO ................... (2) 

                     (2,377)*          (3,047)*        (-2,038)* 

15,769 

(0,000) 

0,513 

 

H2 diterima 

PKD = 14,488 - 0,003 PDTA + 0,993 TKP  + 0,014 PDTA*TKP ................ (3) 

                  (-0,002)            (0,684)           (0,146) 

8,209 

(0,000) 

0,340 H3 ditolak 

Sumber: Data Primer yang diolah  

Keterangan: *= nilai thitung diterima pada taraf signifikan 5% 

4.3 Pembahasan 
a. Hasil uji hipotesis pertama (H1) 

 

Pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier 

berganda untuk pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan Dewan pada keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 

2,686 dan p-value sebesar 0,010. Karena nilai p < 0,05, maka pengetahuan 

Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 

Dewan pada keuangan daerah. Hasil uji F memperoleh nilai  Fhitung sebesar 

7,217 dengan nilai p = 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya 

model regresi fit, sehingga pengetahuan Dewan tentang anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap  pengawasan Dewan pada keuangan 

daerah. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh  Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia 

(2006), dangan judul pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang 

anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Menunjukkan bahwa 

pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

 

b. Hasil uji hipotesis kedu (H2) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung untuk interaksi 

PDTA*KO sebesar -2,038 dan p-value sebesar 0,048. Karena p < 0,05, 



maka H2 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran 

dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah.  Hasil pengujian model 

memperoleh Fhitung = 15,769 dengan p=0,000, oleh karena p<0,05, artinya 

model regresi tentang pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan 

pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada 

keuangan daerah sudah fit atau cocok. 

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) dengan judul pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah: budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderating. Menunjukkan bahwa hasil terdapat pengaruh antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah, dan terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen 

organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

 

c. Pengujian hipotesis ketiga (H3) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung untuk interaksi 

PDTA*TKP sebesar 0,146 dan p-value sebesar 0,885. Karena p > 0,05, 

maka H3 ditolak pada taraf signifikansi 5%; artinya transparansi kebijakan 

publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang 

anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah.Hasil 

pengujian model memperoleh Fhitung = 8,209 dengan p=0,000, oleh karena 

p < 0,05, artinya model regresi tentang pengaruh transparansi kebijakan 

publik terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan 

pengawasan Dewan pada keuangan daerah sudah fit atau cocok. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Simson Werimon,Imam,Ghozali, dan Nohammad Nazir (2007) dengan 

judul pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik 

terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan 



pengawasan keuangan daerah (APBD). Menunjukkan bahwa terdapat  

hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan 

pengawasan keuangan daerah, interaksi antara pengetahuan Dewan 

tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pengawasan keuangan, dan interaksi antara 

pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan 

publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya. Maka kesimpulan dari penelitia ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai thitung sebesar 2,686 

dan p-value sebesar 0,010. Karena nilai p < 0,05, maka pengetahuan 

Dewan tentang anggaran berpengaruh  terhadap pengawasan Dewan pada 

keuangan daerah . 

2. Hasil analisis regresi moderating diperoleh nilai thitung untuk interaksi maka 

H2 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran 

dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah . 

3. Hasil analisis regresi moderating diperoleh nilai thitung untuk interaksi 

PDTA*TKP sebesar 0,146 dan p-value sebesar 0,885. Karena p > 0,05, 

maka H3 ditolak pada taraf signifikansi 5%; artinya transparansi kebijakan 

publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang 

anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah. Hal ini 

dimungkinkan oleh adanya tindakan dari para anggota DPR yang saat ini 



lebih cenderung mendengar instruksi yang disampaikan oleh partai 

daripada saran-saran dari masyarakat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan : 

1. Bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen untuk 

meningkatkan kinerjanya diharapkan memiliki pengetahuan yang 

memadai sehingga dalam pengambilan keputusan tidak salah. 

Pengetahuan sangat terkait dengan pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman. 

2. Agar proses pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih 

baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan transparansi kebijakan 

publik. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan lebih menambahkan sampel penelitian serta 

variabel-variabel yang lain yang dapat mempengaruhi pengawasan 

Dewan pada keuangan daerah. 
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