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ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruhpartisipasi masyarakat terhadap 

pengawasan dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menguji pengetahuan 

anggota dewan tentang anggaran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi 

masyarakat dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Variabel dependennya adalah pengawasan 

dewan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

se-Eks Karesidenan Surakarta. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi berganda, uji T, uji F, uji koefesien determinasi dan uji asumsi klasik.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan dewan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Terbukti dari hasi uji t memperoleh nilai thitung sebesar 5,618 dengan 

tarif signifikan 0,000 (p<0,05) dan H1 diterima. Artinya semakin  baik pengetahuan dewan 

tentang anggaran dapat meningkatkan pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh 

positif dan signifikan pada proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Terbukti dari hasi uji thitung sebesar 2,270 dengan tarif signifikan 0,029 (p<0,05) dan 

H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baiknya partisipasi masyarakat akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan 

daerah.  

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran, 

Pengawasan Dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).    

 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, social,kemasyarakatan 

serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan 

pemerintah yang baik.   Salah satu agenda reformasi tersebut adalah desentralisasi keuangan 

dan otonomi daerah. Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 



Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Nasional yang Berkeadilan, serta  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah telah  mengeluarkan 

peraturan tentang  kebijakan  otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang fundamental dalam 

hubungan tata kelola pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan 

penting dalam pengelolaan anggaran daerah. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 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. Pada umumnya, lembaga legislatif 

mempunyai tiga fungsi yaitu: (1)fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-

undangan, (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), (3) fungsi pengawasan 

(fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Menurut penjelasan di atas, salah satu aspek 

penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah  

keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD 

yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, 

efesien, efektif, transparan, dan akuntanbel. 

Diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan 

keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efesien, efektif, transparan, dan akuntanbel. 

Peranan tersebut salah satunya adalah DPRD melakukan pengawasan untuk mengontrol 

kebijakan daerah. Selain pengawasan untuk mengontrol kebijakan daerah,  pengawasan 

terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif 

(Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha 

untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di 

pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan 

berhasi guna (Witono, 2003). 

Menurut (Pramono, 2002 dalam Coryanata, 2007)  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. 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. 

Hasil penelitian Werimon (2005) menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang 

positif signifikan antara variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan 

pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) dan 

Roseptalia (2006) hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan 

dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap 



pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi pengetahuan dewan tentang 

anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengetahuan 

(APBD).  

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatif selalu menjadi perhatian khusus 

masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat 

mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut, sekarang ini cenderung 

berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal ini disebabkan kinerja 

dewan yang belum optimal dan belum mempunyai komitmen yang kuat dari para anggota 

dewan. Sikap yang muncul ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini.    

Selain pengetahuan anggota dewan, faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan 

APBD adalah partisipasi masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat akan memperkuat 

proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan dewan dalam melakukan pengawasan 

keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran. 

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus 

anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban 

(Mardiasmo, 2002; 70). Selain partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip 

lain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntanbilitas, disiplin anggaran, 

keadilan anggaran, efesiensi, efektifitas serta taat azas yang harus diperhatikan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan APBD? 

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan Anggota Dewan terhadap pengawasan APBD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk menguji Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah 

(APBD). 

2. Untuk menguji Pengaruh pengetahuan Anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD). 

  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak yang menggunakan penelitian ini. Adapun pihak terkait adalah:  

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan seberapa jauh pengaruh 

partisipasi masyarakat dan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan APBD. 



2. Bagi Pemerintah, diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) 

dalam mewujudkan kepemerintahan yangt baik (good government). 

3. Bagi masyarakat, informasi yang termuat dalam penelitian ini diharapkan mampu 

menumbuhkan kepedulian (kesadaran) akan perlunya keterlibatan dalam perencanaan, 

penyusunan, dan pengawasan APBD. 

4. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (ASP). Selanjutnya dapat 

dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pengawasan APBD 

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan dan 

tindakan tersebut dapat tercapai sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan 

keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan 

keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap implementasi dan evaluasi tetapi 

juga pada tahap perencanaan (Mardiasmo, 2001) dalam Simson, dkk (2007). Pengawasan 

diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara 

efesien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan keuangan daerah bukanlah tahap yang terpisah 

dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap dari tahap perencanaan hingga tahap 

pelaporan. 

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah 

kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

(PERDA) dan peraturan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan 

dalam melaksanakan program pembangunan derah dan kerjasama internasional di daerah.  

 

B. Pengetahuan Anggota Dewan 

Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses melihat, mendengar,merasa, dan berfikir yang menjadi dasar 

manusia dalam bersikap dan bertindak. Yudono (2002) dalam Werimon (2005) menyatakan 

bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas  

secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota 

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, 

kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan 

pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan 

mengetahui anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan 

kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

  H1 :  Pengetahuan Dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 

keuangan daerah. 



 

 

 

C. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan prinsip terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (Good 

Governance). Demi terciptanya akuntanbilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala 

instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubbin, 1996 

dalam Coryanata, 2007). Peranan dewan dalam melakukan pengawasan kuangan daerah akan 

dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan 

tentang anggaran yang mempengaruhi tentang pengawasan yang dilakukan oleh dewan, 

partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

  H2 :  Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Perkiraan kerangka teoritis ini dapat disajikan dalam bentuk skema atau gambaran yang 

menunjukkan hubungan masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

   

       Variabel Independen               Variabel Dependen 

   H1 

 

  

  H2 

 

 

 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap DPRD Eks-

Karesidenan Surakarta dengan tujuan untuk memperoleh gambaran, penulisan serta laporan 

Pengawasan APBD 

(Variabel Dependen) 

 

Partisipasi Masyarakat  

 

(Variabel Independen) 

 

 

9Va 

 

Pengetahuan Dewan tentang 

Anggaran  

(Variabel Independen) 



pertanggungjawaban, sekaligus menganalisa tingkat pengawasan keuangan daerah berupa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan dewan dan seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses 

pengawasan APBD. 

 

B. Data dan Sumber Data 

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden 

melalui pendistribusian secara langsung kepada responden di DPRD Se- Karesidenan 

Surakarta periode 2009-2014. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen 

yang digunakan adalah kuesioner (angket) . 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota Se- 

Karesidenan Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD 

periode 2009-2014 di Kabupaten/Kota Se- Karesidenan Surakarta yang membidangi 

perekonomian dan keuangan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling.  

 

D. Metode Analisis Data 

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis yaitu dengan formula sebagai berikut: 

  

PW = α + β
1
PM+ β

2
PDTA+ e 

Dimana: 

PW  = Pengawasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

α  = Konstanta  

β  = Koefisien Regresi  

PM  = Partispasi masyarakat 

PDTA  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran  

ε  = Eror 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Hasil Penelitian  



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan 

pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Penelitian ini dilaksanakan pada DPRD Se- Karesidenan Surakarta pada periode 2009-2014.  

B. Analisis Data  

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat 

apakah distribusi data residual tersebar secara merata ataukah tidak. Pengujian 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan kolmogorofi-Smirnof pada alpha 

sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian kolmogorofi-Smirnof lebih besar 

dari 0,05 berarti data normal (Ghozali, 2005).  

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna 

antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Konsekuensi praktis 

yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar 

parameter menjadi semakin besar. Hal ini boleh terjadi pada hasil analisis regresi. 

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan 

menggunakan metode VIF (Varian Inflation Factor). 

Adapun kriteria yang digunakan dalam metode VIF ini adalah sebagai 

berikut  (Gujarati, 2003); Jika VIFj > 10 terjadi multikolonearitas tinggi antara 

regresor (variabel bebas) j dengan regresor (variabel bebas) yang lain. Menurut 

Ghozali (2005)  jika VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih 

besar dari 0,10 maka model regresi dakatakan bebas dari multikolonearitas.  

3. Uji Heterokedastisitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat  ketidaksamaan 

variance dari residual ke satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk 

menguji ada tidanya heterokedastisidas dalam penelitian ini digunakan uji Glejser 

Test yaitu dengan cara meregresikan nilai Absolut residual terhadap variabel 

independen. Ada tidaknya heterokedastisidas diketahui dengan melihat 

signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terjadi heterokedastisidas (Ghozali, 2009: 129).   

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Regresi Linier Berganda  

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu 

variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi untuk 

menguji hipotesis yaitu dengan formula sebagai berikut:  

Untuk menguji hipotesis PW = α + β
1
PM+ β

2
PDTA+ e 

Dimana: 



PW  = Pengawasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

α  = Konstanta  

β  = Koefisien Regresi  

PM  = Partispasi masyarakat 

PDTA  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran  

ε  = Eror 

2. Uji-t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan program SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel atau melihat nilai P value dengan 

tingkat signifika 5%. 

 

3. Uji F  

Uji F dilakukan untuk melihat kabaikan model guna mendukung uji sebelumnya. 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Model goodnes of fit bertujuan untuk 

mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau fit. Uju ini dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi nilai F. Jika hasil Fhitung  >Ftabel maka model 

dirumuskan sudah tepat (goodness of fit) (ghozali, 2009: 88). 

4. Koefesien Determinasi (R2) 

Koefesiens R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerengkan variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah diantara 0 dan 1. 

nilai R2 yang kecil berarti kemapuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas.  Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 87). 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh 

pada pengawasan keuangan daerah dan hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t memperoleh nilai thitung > ttabel (2,270 > 2,021) 



dengan p<0,05. Pengaruh yang positif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pengawasan keuangan daerah.  

Adanya perubahan paradigma anggaran diera reformasi menuntut adanya 

partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk 

menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi instansi dan warga 

masyarakat dalam penyususnan dan pengawasan anggaran. Parisipasi merupakan 

kunci sukses dari pelaksana otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut 

aspek pengawasan dan aspirasi. pengawasan yang dimaksud disini termasuk 

pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Pengawasan yang 

dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak 

legislatif. Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan 

dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan 

demikian, keterlibatan atau parisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan dapat 

meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan 

keuangan daerah. 

Fenomena ini dapat terjadi karena dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam 

proses penyusunan anggaran akan tercipta transparansi dan akuntanbilitas kepada 

publik sehingga tidak terjadi keborosan dan kebocoran anggaran. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sisk (2002), partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah 

pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, 

memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang 

terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan. 

 

2. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan pada Pengawasan Keuangan Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan memiliki 

pengaruh pada pengawasan keuangan daerah dan hipotesis kedua (H2) dinyatakan 

diterima. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t memperoleh nilai thitung > ttabel (5,618 

> 2,021) dengan p<0,05. Pengaruh yang positif menunjukkan bahwa pengetahuan 

anggota dewan tentang anggaran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat 

pengawasan keuangan daerah. 

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan 

hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan 

APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Tujuan adanya pengawasan APBD adalah 

untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga 

agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) 



menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan 

sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kemampuan dewan yang meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun dalam menyusun 

berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili 

konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya (Alamsyah, 2007). 

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. 

Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daearah 

salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. 

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. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan 

keuangan daearah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan 

mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya 

pemborosan dan kebocoran anggaran. 

Fenomena ini dapat terjadi karena ketika anggota dewan memiliki pengetahuan 

mengenai anggaran maka DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara 

tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif serta menempatkan 

kedudukannya secara proposional, termasuk juga dalam hal pengawasan keuangan 

daerah sehingga tidak terjadi keborosan dan kebocoran anggaran. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), 

Werimon (2005) serta penelitian Roseptalia (2006) yang menunjukkan bahwa 

pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD).    

 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi parsial (uji t) yang 

memperoleh thitung > ttabel  (2,270 > 2,011) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 



Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah 

dinyatakan diterima. Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan tingkat 

pengawasan keuangan daerah 

2. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien 

regresi parsial (uji t) yang memperoleh thitung > ttabel  (5,618 > 2,021) pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua (H2) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah dinyatakan diterima. Pengetahuan anggota dewan 

tentang anggaran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pengawasan keuangan 

daerah. 

 

B. KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Keterbatasan dalam mengambil sampel penelitian, yaitu hanya terbatas pada 

anggota DPRD pada Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta, sedangkan 

sampel dengan skala yang lebih luas belum diteliti, sehingga hasil penelitian 

kurang menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. 

2. Keterbatasan metode survei bahwa peneliti tidak dapat mengontrol jawaban 

responden, maka bisa saja pengisian kuesioner ini dilakukan oleh orang lain yang 

tentu saja tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat responden. 

3. Variabel yang diteliti hanya , partisipasi masyarakat dan pengetahuan anggaran, 

sedangkan masih banyak faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah. 

 

C. SARAN 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, 

maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi anggota DPRD diharapkan semakin mensosialisasikan kebijakan publik 

secara transparan, sehingga masyarakat dapat membantu pengawasan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh dewan. 

2. Bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan 

partisipasi masyarakat sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan. 

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 transparansi anggaran, karakteristik anggota dewan, dukungan 

pemerintah daerah, dan lain-lain. 
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