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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

               Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui agenda 

reformasi yang didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 

tentang penyelenggaraan Otonomi daerah, pemanfaatan dan sumber daya 

nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang 

berarti pada ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 menjadi dasar pelaksanaan 

otonomi daerah dan dasar pembuatan peraturan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan desentralisasi daerah.  

               Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan secara parlementer 

dimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah DPRD yang menjadikan 

kedudukan Kepala daerah berada di bawah DPRD sehingga peran kepala 

Daerah menjadi terbatas, namun saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 yang memperbaiki peraturan sehingga kedudukan kepala 

daerah menjadi lebih luas sehingga tidak lagi bergantung pada keputusan 

DPRD. 

               Selain itu Undang-Undang No. 25 1999 yang tadinya menegaskan 

mengenai tata kelola pemerintah yang cenderung liberal terutama dalam hal 

pembagian keuangan pusat dengan keuangan daerah, saat ini sudah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang didalamnya mengatur 

mengenai dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih 

baik dan adil sebagai langkah awal menuju otonomi daerah. Dan revisi 
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peraturan perundangan tersebut sasaran utama terletak pada mekanisme 

pengawasan yaitu adanya pemerintah pusat tidak lagi memiliki hak preventif 

yang banyak terhadap peraturan daerah, baik dalam hal pembentukan Perda 

maupun kebijakan yang lain.                

              Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan 

keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan negara yang 

bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi 

keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan 

keseimbagan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. 

              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 berbagai daerah 

bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).  

              Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah 

adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good govermance 

sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan 

akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi. Untuk mendukung 

akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi diperlukan internal 

control dan eksternal control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin 
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meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 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 pemeriksaan terhadap 

pengelolaan anggaran. 

              Realitasnya, peranan dewan ketika menyusun anggaran dimasa orde 

baru sangat kecil bahkan tidak ada, apalagi peran masyarakat. Dewan terkesan 

hanya memberikan pengesahan atas RAPBD yang diajukan eksekutif dan 

praktis tidak diberi wewenang untuk mengubahnya (fungsi legislasi). Dengan 

adanya UU No. 22/1999 sebagai dampak dari reformasi, telah terjadi 

perubahan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua 

lembaga tersebut sama-sama memiliki power. Dewan tidak hanya diberi 

kekuasaan untuk bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran (fungsi 

budgeting), eksekutif juga bertanggungjawab terhadap DPRD (fungsi 

controling). 

              Di samping itu, diterapkannya Undang-Undang Otonomi daerah juga 

diikuti dengan pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah yang diikuti pula 

pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya 

reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah 

(Halim, 2003). Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya 

paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip 

akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran. Disamping itu, 
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anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented), 

prinsip efisien dan efektif (Value For Money), keadilan dan kesejahteraan dan 

sesuai dengan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2003). 

              Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi 

legislasi (fungsi pembuat 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 permasalahan yang lain. Di samping itu, 

apakah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan 

publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran. 

             Penelitian Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan 

anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan 

oleh dewan. Winarni dan Murni (2007) juga menyimpulkan bahwa 

pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh terhadap 

pengawasaan keuangan daerah (APBD). Sementara Pramono (2002) dalam 

pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan 

faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan 

legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi 

pengawasan adalah minimya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan 

kurangnya sarana dan prasarana. 
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               Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo 

(2003) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh 

terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya 

semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang 

dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran 

dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang 

dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan 

transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan yang 

dilakukan oleh anggota dewan.  

              Werimon dkk (2007) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran 

memiliki pengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan 

dan juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran 

dengan partisipasi masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap pengawasan 

APBD yang dilakukan oleh Dewan. Sedangkan interaksi antara pengetahuan 

anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. Hasil penelitian 

Werimon dkk (2007) ini merupakan studi empiris di provinsi Papua. 

              Penelitian lain yang dilakukan oleh Lin Febrina (2008) menyimpulkan 

bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD), kedua menunjukkan  bahwa interaksi 

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat 

tidak memiliki pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), dan 

ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang 
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anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengawasaan keuangan daerah (APBD). 

           Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Ayu, (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ayu terdapat pada 

obyek yang diteliti. Ayu menggunakan obyek anggota DPRD di Kabupaten 

Kebumen, sedangkan pada penelitian ini mengunakan obyek anggota DPRD di 

Kabupaten Karanganyar. Sesuai dengan latar belakang tersebut mendorong 

dilakukanya penelitian mengenai seberapa besar pengaruh interaksi 

pengetahuan Dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

dan transparasi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah 

(APBD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Akuntabilitas, Partisipasi 

Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik” 
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B. Perumusan Masalah  

           Untuk mewujudkan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 

berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan memperhatikan prinsip-

prinsip pengetahuan dewan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi dan 

pengawasan keuangan memerlukan partisipasi aktif dari aparat pemerintah daerah. 

Dukungan aparat pemerintah yang terlatih merupakan faktor yang sangat penting 

keberhasilan partisipasi anggaran secara maksimal yang berorientasi pada 

pencapain hasil kinerja. Terkait dengan tuntutan itu maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap    

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 

2.  Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara  pengetahuan 

dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah 

(APBD)? 

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 

keuangan daerah (APBD)? 

4.  Apakah transparasi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 

keuangan daerah (APBD)? 
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      C.  Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

            1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. 

            2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 

keuangan daerah. 

        3.  Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan 

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan 

pada keuangan daerah. 

              4. Untuk mengetahui pengaruh transparasi kebijakan publik terhadap 

hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 

pengawasan dewan pada keuangan daerah. 

 

    D.  Manfaat Penelitian 

          Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

         1. Bagi Pemerintah Daerah  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah khususnya meningkatkan peran pegawai 

Pemerintah dalam pengawasan anggaran APBD dalam mewujudkan tata 

kola pemerintahan yang baik (good government).  
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         2. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pengetahuan dewan  

tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparasi 

kebijakan publik terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah 

(APBD). 

3.   Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

literatur akuntansi sektor publik (ASP), selanjutnya dapat dijadikan 

sebagai acuan guna  penelitian lanjutan.  

 

E.   Sistematika Penulisan 

     Secara garis besar, pembahasan penelitian ini akan dituangkan dalam lima 

bab yaitu: 

       BAB  I      PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika   penulisan. 

       BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

                               Dalam bab ini mencakup segala konsep yang mendasari 

penelitian meliputi pengelolaan anggaran, pengertian akuntansi 

sektor publik, standar akuntansi pemerintah, penyusunan 

keuangan daerah, definisi anggaran, syarat-syarat anggaran, 

keuntungan anggaran, pengertian dewan dan fungsi dewan, 
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pengetahuan dewan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

Kelemahan LAKIP, transparasi kebijakan publik, pengawasan 

dewan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, perumusan 

hipotesis. 

                  BAB III      METODE PENELITIAN       

                                      Bab III terdiri dari metode penelitian yang digunakan,    ruang 

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian 

dan teknis analisis data.                 

      BAB 1V     ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

                                   Bab ini berisi tentang pengujian data dan pembahasan yang berisi 

deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian instrument dan 

pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 

      BAB V       KESIMPULAN 

                               Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 

diperoleh dan saran bagi peneliti di masa yang akan datang.                                       

 

 

 

 

 

 

 


