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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah  

Daerah otonomadalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat.Kemudian yang dimaksud dengan otonomi daerahadalah 

wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat 

(Undang-undangNomor 32 Tahun 2004). Adapun yang menjadi tujuan dari 

otonomi daerah adalah: (1) memberdayakan masyarakat, (2) menumbuhkan 

prakarsa dan kreativitas, (3) meningkatkan peran serta masyarakat, (4) 

mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Menurut Suparmoko(2002), seiring dengan berkembangnya 

kehidupan politik dan sistem pemerintahan selama Kabinet Reformasi 

Pembangunan atau pada masa Pemerintahan Prof. DR BJ Habibie dan 

Megawati Soekarno Putri, telah timbul gejolak politik diberbagai daerah 

yang menuntut adanya otonomi daerah bahkan beberapa daerah 

menghendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri Negara dengan 

pemerintahan sendiri. Hal ini memberikan isyarat bahwa pemerintah yang 

baru juga sangat terpanggil untuk mewujudkan adanya sistem kenegaraan 

dengan otonomi daerah. Maka dibuatlah Undang-undang Nomor 22, tahun 
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1999 tentang Pemerintahan DaerahYang kemudian digantidenganUndang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahdanUndang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah.Yang kemudiandigantidenganUndang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah.Dengan adanya undang-undang tersebut 

berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan akan lebih bersifat 

desentralisasi kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada 

pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi 

lebih besar. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya 

kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 

fiskalnasional serta agama. Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi 

Daerah serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan 

Daerah tersebut juga memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi 

dan hak-hak DPRD, dimana anggota DPRD atau yang sering disebut dewan 

akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, 

adanya otonomi daerah merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam 

menciptakan good governance yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas 

dan transparansi. 



3 
 

 
 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2002 tentang 

pengelolaan dana pertanggungjawaban anggarana menjelaskan bahwa: (1) 

Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh para Dewan, (2) Dewan 

mempunyai wewenang memerintahkan adanya pemeriksaan eksternal di 

Daerah untuk meleksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 

DPR diharapakan dapat lebih berperan aktif dalam menangkap aspirasi-

aspirasi yang ada khususnya dalam masyarakat, kemudian diadopsi dalam 

berbagai bentuk kebijakan publik di Daerah bersama Kepala Daerah (Bupati 

danWalikota). Dalam menghadapi tuntunan tersebut Majelis 

permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat menghasilkan 

ketetapan MPR No. XV/MPR/1997 tentang penyelenggaran otonomi 

daerah, pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. 

Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar 

untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, pada 

kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual 

bahwa anggota DPRD 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, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan 

menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini 

memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan 
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memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil 

rakyat agar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. 

Menurut Pramono (2002), pengawasan anggaran yang dilakukan oleh 

dewan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 

Dimana faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang 

berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan, salah satunya adalah pengetahuan anggaran. Sedangkan faktor 

eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang 

akan memperkuat atau mmeperlemah fungsi pengwasan dimana Secara 

umum lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi 

(fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi 

anggaran(fungsi untuk menyusun anggaran dan (3) fungsi pengawasan 

(fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, yang akan 

dibahas adalah fungsi pengawasan keuangan daerah. Latar belakang anggota 

DPRD terdiri dari latar belakang personal, latar belakang politik, budaya 

politik dan pengetahuan dewan tentang anggran.  

Menurut Winarna (2007), latar belakang personal merupakan latar 

belakang diri yang melekat pada seorang individu dimana disini adalah 

anggota DPRD. Yang meliputi nama, jenis kelamin, latar belakang 

pendidikan dan lain sebagainya. Latar belakang personal mempunyai ikatan 

yang sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda 

organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting. 
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Latar belakang politik adalah pengalaman seseorang berkecimpung di 

dunia politik dimana disini adalah angota DPRD. Dimana berkecimpung di 

dunia politik tidak lepas dari partai politik. Dalam hal ini peran dan kerja 

anggota DPRD telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Dan disinilah latar belakang politik menyebabkan terjadinya perbedaan 

pendapat dan sering kali terjadi pesilisihan antara personal. Menurut 

Palombara(1974), ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, 

dan peran legislatif yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik 

personal, pengalaman politik dan sifat pemilih  

MenurutWidjaja (1982), budaya politik adalah aspek politik dari 

sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan 

mitos. Karena itu perbuatan pemerintahan tidak terlepas dari kewajiban 

etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara 

lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Perbuatan semacam ini 

biasanya disebut prinsip kepatutan dalam pemerintahan dengan pendekatan 

moral sebagai dasar berpikir dan bertindak. Prinsip kepatutan ini menjadi 

landasan etis bagi pejabat dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan 

tugas kepemerintahan.  

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran disini adalah 

pengetahuan dewan tentang mekanisme penyusunan anggaran mulai dari 

tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban serta 

pengetahuan dewan tentang perundang-undangan yang mengatur 

pengelolaan keuangan daerah (APBD).  
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Penelitian ini merupakan replikasi penelitiaan sebelumnya yang 

dilakukan:  

Winarnadan Murni (2007), yang berjudul Pengaruh Personal 

Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang 

Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah 

.Penelitian dilakukan di Karisidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2006 danBanuWitono (2003) yang berjudul Pengaruh 

Latar Belakang Personal Dan Budaya Politik Terhadap Peran DPRD 

Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian dilakukan di Se-

karisidenan Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul“PENGARUH LATAR 

BELAKANG PERSONAL, LATAR BELAKANG POLITIK, BUDAYA 

POLITIK DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN 

TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN 

DAERAH (APBD) (STUDI KASUS PADA KABUPATEN 

KARANGANYAR)” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pokok 

yang akan dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Latar Belakang Personal berpengaruh terhadap peran 

DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)? 
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2. Apakah Latar Belakang politik berpengaruh terhadap peran DPRD 

dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)? 

3. Apakah Budaya Politik berpengaruh terhadap peran DPRD dalam 

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)? 

4. Apakah pengetahuan dewan tentang Anggaran berpengaruh 

terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah 

(APBD)? 

  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui apakah Latar Belakang Personal berpengaruh terhadap 

peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). 

2. Mengetahui apakah Latar Belakang politik berpengaruh terhadap 

peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). 

3. Mengetahui apakah Budaya Politik berpengaruh terhadap peran 

DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). 

4. Mengetahui apakah pengetahuan dewan tentang Anggaran 

berpengaruh terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD). 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Bagi penulis, adalah dengan melakukan penelitian ini maka penulis 

memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bertambah 

mengenai seberapa jauh pengaruh  

2. Bagi Pemerintahan Daerah, diharapkan menjadi masukan dalam 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan 

meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggran (APBD) 

dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good government). 

3. Bagi Partai Politik, dapat dijadikan sebagai acuan pada saat 

merekrut anggota dewan dan pengembangan kader. 

4. Bagi Akademis, dapat dijadikan kontribusi pengembangan 

literature akuntansi sektor publik dan mampu menjadi rujukan atas 

penelitian berikutnya dengan menambah variabel. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi beberapa bab yang 

diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas 

mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, 

antara lain : otonomi daerah, keuangan daerah, mekanisme 

penyusunan anggaran, pengawasan keuangan daerah, Peran DPRD 

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), politik, latar 

belakang personal, latar belakang politik, budaya politik, 

pengetahuan dewan tentang anggaran, tinjauan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, data, dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrument, 

serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data. Bab ini akan 

disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis data. 

Dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh, 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 


