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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, 

sosial, 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 Coryanata (2007), UU No. 32 dan 

33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan 

proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di 

Indonesia. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa bentuk Dewan 

Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan 

Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah adalah hanya Kepala 
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Daerah  beserta perangkat daerah lainnya. Kedudukan diantara kedua 

lembaga tersebut bersifat sejajar dan menjadi mitra. Implikasi positif dari 

berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan 

dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD 

selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi 

yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam 

berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah 

(Bupati dan Walikota). 

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. Peranan tersebut salah satunya adalah DPRD 

melakukan pengawasan untuk mengontrol kebijakan daerah. Selain 
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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). 

Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus 

dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD 

periode ini didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari 

partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan 

dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga 

ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, perbedaan pengetahuan dan 

pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk 

mendalami dan memahami tugas serta wewenang dalam peran sebagai 

wakil rakyat. Hal ini juga menyebabkan terjadinya permasalahan dan 

kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga 

legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses 

atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 

hingga pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007).  

Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya fungsi legislatif 

merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap 
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eksekutif. Pengawasan  keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh 

dewan dipengaruhi oleh sistem dan individu secara pribadi 

(Sastroatmodjo, 1995 dalam Winarna dan Murni, 2007). Kelemahan yang 

terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah 

mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu 

sebagai pelaku politik. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu 

lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu ditelaah bukan lembaganya, 

melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan 

lembaganya, dalam artian sebagai seorang wakil rakyat, apakah sesuai 

yang diharapkan atau tidak.     

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. Sementara Pramono (2002) dalam 

(Darma dan Hasibuan 2012) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

menunjang  fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi 

wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi 

pengawasan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan 
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kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 

2002 dalam Coryanata, 2007) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran  

berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang 

dilakukan oleh dewan. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Sopanah 

dan Mardiasmo, 2003) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh 

yang ditunjukan positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang 

anggaran  maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat.  

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan 

sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran 

mulai darri tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban 

serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur 

pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD 

tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan 

mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. 

Hasil penelitian Werimon (2005) menunjukkan bahwa pertama, tedapat 

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), 
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sedangkan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 

transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengetahuan 

(APBD).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Werimon, dkk  (2007), 

pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), interaksi antara 

pengetahuan dewan terhadap partisipasi masyarakat berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pengawasan APBD. Penelitian menurut Pramita dan 

Andriyani (2010), pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan 

hubungan yang positif signifikan, interaksi antara pengetahuan dewan 

tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan (APBD).  Dengan 

komitmen organisasi yang kuat dengan tanggung jawab yang diamanahkan 

kepada anggota dewan, motivasi yang timbul untuk menyelesaikan tugas 

yang diembannya semakin tinggi.  

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 
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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. Hasil penelitian Sopanah (2002) 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil 

bahkan hampir tidak ada, padahal partisipasi masyarakat akan memperkuat 

pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD.  Achmadi dkk  (2002) 

dalam Rahman Syaifur (2009) menegaskan, bahwa partisipasi masyarakat 

kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi 

menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. 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  (Sisk, 2002).  
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Berdasarkan uraian di atas, peranan DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis 

untuk mengontrol kebijakak keuangan daerah secara efektif, efesien, dan 

ekonomis. Dari penjelasan di atas, maka penulis mengambil penelitian ini 

dengan judul: "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pengetahuan 

Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (Studi empiris pada se-Karisidenan Surakarta)".  

B. Perumusan 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). 
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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 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). 

4. 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). 

5. Bagi masyarakat, informasi yang termuat dalam penelitian ini 

diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian (kesadaran) akan 

perlunya keterlibatan dalam perencanaan, penyusunan, dan 

pengawasan APBD. 
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6. 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. 

E.   Sistematika Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab 

pembahasan, adapun sitematika pembahasan adalah:  

1. BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini disajikan penulis tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan [penelitian, manfaat penelitian, dan sistemmatika 

pembahasan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta 

formulasi hipotesis. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel 

penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, 

model penelitian dan pengujian hipotesis 

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan 

analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang didapat dari 

penelitian berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai 

maupun tidak sesuai dengan harapan umum maupun peneliti. 

Dalam hbab ini juga dipaparkan alasan kesesuaian dan 
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ketidaksesuain hasil penelitian. 

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari 

penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian 

selanjutnyaserta implikasi penelitian. 

 

 

 


