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ABSTRAK 

 
Upaya penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengedepankan 

akuntabilitas dan transparansi memerlukan internal kontrol yang baik serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peran DPRD akan menjadi semakin 
meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah daerah. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 
terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei yang menggunakan data 
primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD 
Kabupaten Klaten. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 
anggota DPRD Kabupaten Klaten (penelitian populasi). Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik dianalisis data menggunakan uji validitas, 
reliabilitas, asumsi klasik, dan analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien 
determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan anggaran 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah. Hal ini 
terbukti dari hasil analisis koefisien regresi parsial yang memperoleh thitung > ttabel  
(3,016 > 2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05); (2) Partisipasi masyarakat 
merupakan variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara 
pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari 
hasil analisis koefisien regresi yang memperoleh thitung > ttabel  (3,131 > 2,042) pada 
taraf signifikansi 5% (p<0,05); (3) Transparansi kebijakan publik bukan sebagai 
variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan 
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis 
koefisien regresi yang memperoleh thitung < ttabel  (-1,356 < 2,042) pada taraf 
signifikansi 5% (p>0,05). 

 
Kata kunci:  pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan 

daerah, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, 
variabel moderating 
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A. Pendahuluan 

Kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 

ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan penting, karena berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa 

DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi 

mitra dari pemerintah daerah.  

Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran 

mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan sampai pelaporan dan evaluasi 

anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah 

dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) 

dipengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota dewan 

umumnya berangkat dari partai politik ataukah disebabkan karena faktor lain.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Pramono dalam Rosseptalia (2006) 

bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal  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 luar terhadap fungsi pengawasan oleh 

dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan 

transparansi kebijakan publik. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat 

ini adalah terletak pada sampel dan daerah penelitian, serta pengetahuan tentang 

anggaran yang disusun dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari uraian diatas penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi 

Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik” 

 
B. Perumusan Masalah 

1. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD) ? 

2. Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah 

(APBD)? 

3. Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan 

antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah 

(APBD)? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberi bukti empiris bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh 

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh 

terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan 

keuangan daerah (APBD). 

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik 

berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan 

peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengawasan Keuangan Daerah 

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. 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 yang telah disusun dapat berjalan secara 

efisien, efektif dan ekonomis (Sopanah dan Mardiasmo, 2003) 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (6) dalam 

Sopanah dan Mardiasmo (2003), menyebutkan bahwa pengawasan 

pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran 

Indriantoro dan Supomo (1999) menyatakan bahwa pengetahuan 

pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan 

berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. 

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan dan dapat membantu 

seseorang dalam memecahkan persoalan. Pengetahuan mutlak dimiliki oleh 

setiap orang baik sebagai masyarakat biasa maupun orang yang memiliki 

kedudukan yang salah satunya adalah anggota Dewan. 
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Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut 

harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya tahap 

pelaksanaan dan pelaporan saja, hal ini penting karena dalam era otonomi, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan 

arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 

menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, dan kemampuan dewan yang 

harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam 

menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam 

berpolitik mewakili kepentingan kelompok dan partainya.  

3. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah 

Parisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksana otonomi daerah 

karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Basri, 

2008). Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap 

pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Surat Edaran Bersama Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang 

Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif 

Daerah mempertegas bahwa partisipasi menjadi kata kunci hampir di segala 

aktivitas pembangunan. 

Partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai forum, di mana posisi 

publik mampu mengontrol dan mengarahkan pemerintah daerah, dalam 

penentuan kebijakan alokasi anggaran. Pihak yang bertanggungjawab dalam 

proses penyusunan anggaran partisipatif, tetap pemerintah daerah. Namun 
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dalam prosesnya, sepenuhnya publik yang berperan. Dari mulai 

penyampaian usulan hingga penentuan alokasi anggaran (Sopanah, 2007). 

4. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. 

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi 

yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-

pihak yang memerlukan informasi, transparansi dibangun atas dasar 

kebebasan memperoleh informasi (Sopanah, 2007). 

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, 

seluruh proses pemerintahan, lembaga- lembaga dan informasi perlu diakses 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus 

memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Model kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diganbarkan 

sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerangka Pemikiran 
 
 

Pengetahuan anggota 
dewan tentang 

anggaran 

Pengawasan 
keuangan daerah 

(APBD) 

Partisipasi masyarakat 
 

Transparansi kebijakan 
publik 
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F. Perumusan Hipotesis  

H1  : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Terhadap 

Pengawasan Keuangan Daerah. 

H2 : Partisipasi Masyarakat Mempengaruhi hubungan Pengetahuan Dewan 

Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. 

H3 : Transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan pengetahuan 

dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan survey 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang 

anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat 

dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Klaten. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Klaten yang berjumlah 45 

orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel atau disebut juga 

penelitian populasi yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten  

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel independen, yaitu pengetahuan anggaran (X1), adalah persepsi 

responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau 

kegagalan, dan kebocoran anggaran (Sopanah dan Mardiasmo, 2007). 

Indikator dari pengetahuan anggaran adalah: Pengetahuan tehadap 
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penyusunan APBD, Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD, 

Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan, 

dan Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan atau 

kegagalan dalam pelaksanaan APBD. 

b. Variabel Moderating, adalah variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antar variabel independen dengan 

variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel moderatingnya adalah 

partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.  

1) Partisipasi Masyarakat (X2) adalah keterlibatan masyarakat dalam 

setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada 

saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas 

anggaran (Sopanah dan Mardiasmo, 2007). Indikatornya adalah: 

pelibatan masyarakat, masukan dan kritik dari masyarakat, pelibatan 

masyarakat dalam penyusunan APBD, advokasi APBD, konfirmasi 

antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan 

APBD, kritik dan saran untuk revisi APBD, sosialisasi  Transparansi  

2) Kebijakan Publik (X3), adalah adanya keterbukaan tentang anggaran 

yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang 

mempunyai tujuan tertentu (Sopanah dan Mardiasmo, 2007). 

Indikatornya adalah: pengumuman atau pemberian informasi. 

kemudahan dokumen-dokumen diketahui publik, ketepatan waktu 

penyampaian laporan pertanggungjawaban, transparasi anggaran, 

sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik. 
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c. Variabel Dependen, adalah pengawasan keuangan daerah yaitu 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada 

saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

anggaran (Sopanah dan Mardiasmo, 2007). Indikatornya adalah: 

keterlibatan, pelaksanaan analisis politik, keterlibatan dalam pengesahan 

APBD, kemampuan menjelaskan, keyakinan, memantau pelaksanaan 

APBD, evaluasi, revisi APBD, permintaan keterangan, dan tindak lanjut  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Metode 

pengumpulan data penelitian diperoleh langsung dari responden dengan 

memberikan kuesioner.  

5. Teknik Analisis Data 

a. Uji Instrumen, dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

b. Uji asumsi klasi, dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas 

c. Uji hipotesis 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel-variabel independennya. 

  

H. Hasil Penelitian  

 Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi ganda yang 

dilaksanakan dengan bantuan Program SPSS for Windows Release 15.0. Adapun 

hasilnya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Koefisien thitung  Keterangan 
Konstanta -108,622    
Pengetahuan Anggaran 6,254 3,016 0,005 Signifikan 
Partisipasi Masyarakat 3,322 2,983 0,006 Signifikan 
Transparansi Kebijakan  1,153 1,234 0,228 Tidak Signifikan 
Pengetahuan*Partisipasi 0,132 3,131 0,004 Signifikan 
Pengetahuan*Transparansi -0,050 -1,356 0,186 Tidak Signifikan 
Adjusted R2 0,402    
F Statistik  5,444 0,001 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil regresi ganda di atas, maka model persamaan regresi 

linier berganda yang diperoleh adalah :  

Y  = -108,622 + 6,254.X1 + 3,322.X2 + 1,153.X3 + 0,132.X1X2 -0,050.X1X3  + ei    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil uji hipotesis 

memperoleh thitung > ttabel (3,016 > 2,042) dengan p<0,05 dan H1 diterima. 

Artinya pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran., maka semakin tinggi tingkat 

pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD. Anggota DPRD akan 

mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan 

kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara 

proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal 

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan 

sebagainya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan 

anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan 
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keuangan daerah. Hasil analisis memperoleh nilai thitung > ttabel (3,131 > 2,042) 

dengan p<0,05 dan H2 diterima. Artinya partisipasi masyarakat berpengaruh 

terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan 

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan variabel 

moderating yang berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan 

dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Artinya 

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan semakin meningkatkan 

pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan 

anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis memperoleh nilai thitung < ttabel (-

1,356 < 2,042) dengan p>0,05 dan H3 ditolak. Artinya transparansi kebijakan 

publik tidakberpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran 

dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi 

kebijakan publik bukan erupakan variabel moderating yang tidak berpengaruh 

terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 

pengawasan keuangan daerah. Artinya pengetahuan anggota dewan tentang 

anggaran tidak akan semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah jika 

ada transparansi kebijakan pub lik.  

 
I. Kesimpulan 

Pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien 

regresi parsial yang memperoleh thitung > ttabel  (3,016 > 2,042) pada taraf 
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signifikansi 5% (p<0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama 

(H1) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh 

terhadap pengawasan keuangan daerah dinyatakan diterima. Mendukung hasil 

penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang membuktikan bahwa 

pengetahuan dewan tentang anggaran berhubungan positif dengan tingkat 

pengawasan keuangan daerah. 

Partisipasi masyarakat merupakan variabel moderating yang berpengaruh 

terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan 

daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi yang memperoleh 

thitung > ttabel  (3,131 > 2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Berdasarkan 

hasil tersebut maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan keuangan daerah dinyatakan diterima. Mendukung hasil 

penelitian Werimon, dkk (2007) yang membuktikan bahwa interaksi antara 

pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. 

Transparansi kebijakan publik bukan sebagai variabel moderating yang 

berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan 

pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien 

regresi yang memperoleh thitung < ttabel  (-1,356 < 2,042) pada taraf signifikansi 

5% (p>0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga (H3) yang 

menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan 

pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah 

dinyatakan ditolak. Tidak mendukung hasil penelitian Sopanah dan Mardiasmo 
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(2003) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan 

transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. 

 

J. Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan 

partisipasi masyarakat sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan. 

2. Bagi anggota DPRD diharapkan semakin mensosialisasikan kebijakan publik 

secara transparan, sehingga masyarakat dapat membantu pengawasan 

keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya mengembangkan sampel yang lebih 

luas untuk anggota DPRD propinsi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel lain, karena masih 

terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengawasan 

keuangan daerah, misalnya karakteristik anggota dewan, dukungan 

pemerintah daerah, dan lain- lain 
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