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ABSTRAKSI 
 

Merupakan jenis penelitian ini merupakan peneltian deskriptif kuantitatif 
untuk menganalisis pengaruh: (1) latar belakang personal tehapap peran DPRD 
dalam Pengawasan Keuangan daerah (APBD). (2) latar belakang politik terhadap 
peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). (3) budaya politik 
terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). (4) 
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah (APBD). 

Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Sampel yang digunakan 
sebanyak 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang 
personal berpengauh tidak signifikan, latar belakang politik berpengaruh tidak 
signifikan, budaya politik berpengaruh signifikan dan pengetahuan dewan tentang 
anggaran berpengaruh signifikan.  
 

Kata Kunci: Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik, 
dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam 
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) 

 
 



1 
 

A. PENDAHULUAN 

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 

1999 tentang Pemerintahan DaerahYang kemudian digantidenganUndang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahdanUndang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
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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. 

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 
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TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN 

DAERAH (APBD) (STUDI KASUS PADA KABUPATEN 

KARANGANYAR)” 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Latar Belakang personal 

Latar belakang diri yang melekat pada seorang individu dimana disini 

adalah anggota DPRD.Winarna (2007), mendefinisikanlatar 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 menurut. 

Adanya latar belakang personal berbeda antara anggota dewan 

memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pengawasan APBD.  

Latar belakang personal tersebut mempunya beberapa indikator: 

1. Tingkat Pendidikan 

Dalam penelitian ini yang dimaksud tingkat pendidikan adalah jenjang 

pendidikan formal yang dimulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. 

Karena tingkat pendidikan sangatlah mempengaruhi bagaimana cara pikir, 

sikap dan tingkah laku anggota DPRD. 
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2.  Latar Belakang Politik 

Yang dimaksudlatarbelakangpolitikadalah Pengalaman seseorang 

berkecimpung di dunia politik dimana disini adalah angota DPRD. Dimana  

dunia politik tidak lepas dari partai politik. 

Setiap lembaga (DPRD) memiliki latarbelakangpolitikseperti individu 

yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari latarbelakangpolitikadalah 

terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai 

pedoman hidup individu, dengan kata lain latar belakang politik merupakan 

pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu 

pengawasan keuangan daerah (APBD).  Dalam hal ini peran dan kerja 

anggota DPRD telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Difokuskan ke dalam indikator: 

1. Pengalaman Politik 

Merupakan penglaman anggota di Dunia politik dan berapa lama 

menjabat di partai politik. 

2. Pengalaman di DPRD 

Merupakan pengalaman anggota dewan dalam DPRD. Dimana 

diantaranya sudah pernah menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya 

dan kembali lagi terpilih ada juga wajah-wajah baru. 

3. BudayaPolitik 

1. PengertianBudayaPolitik 

MenurutWidjaja (1982), budaya politik adalah aspek politik dari 

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

mitos. Semuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya 
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politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai 

dan norma lain. 

Menurut Almond dan Verba (1984), budaya politik adalah sikap 

orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka 

ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang 

adadalamsistemitu. Warga Negara senantiasa mengidentifikasikan diri 

mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegarran berdasarkan 

orientasi yang mereka miliki. 

Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai 

bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik 

untuk masyarakat seluruhnya.  

Karena perbuatan pemerintahan tidak terlepas dari kewajiban etika 

dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara 

lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga.  

Indikatornya: 

Latar Belakang Ideologi Partai politik 

Setiap partai politik memiliki dasar ideologi yang berbeda-beda. Dasar 

ideologi ini disesuaikan dengan visi, misi, serta tujuan dari partai politik 

tersebut. 

 

 

4. PengetahuanDewanTentangAnggaran 
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Nur dan Bambang (1999), menyebutkan bahwa pengetahuan pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan 

berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. 

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, 

DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk 

itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai 

oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini 

berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang 

pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah 

yang diikuti oleh anggota dewan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menururt Arikunto (2006), penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu 

penelitian yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran 

terhadap objek yang di teliti. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

suvei.  Menurut Indrianto dan Sopamah (2003),   

Data yang 

dikumpulkandalampenelitianinidiolahkemudiandianalisisdenganalatstatistic, 

hasil perhitungan dari skor tersebut, dalam analisis statistik yang dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 18.0 for windows untuk dapat membuktikan 

hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel penelitian. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Mardiasmo (2001), mendefinisikan pengawasan adalah proses untuk 

menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. 

Pengawasandaerah dapat diartikan sebagai pengawasan yang lebih 

mengarah untuk menjamin menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan 

sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah disini adalah Pengawasan APBD. Pengawasan 

tidak hanya dilaksanakan pada tahap implementasi dan evaluasi tetapi juga 

pada tahap perencanaan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh latar belakang personal, 

latar belakang politik, budaya politik dan pengetahuan dewan tentang 

anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Hasil Uji Hipotesis 1 

Hasil uji t untuk hipotesis 1 pada pengaruh latar belakang personal 

terhadap pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 

0,622 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,040 dan nilai probabilitas 0,539 yang 

nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

secara stastistik artinya latar belakang personal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 

Latar belakang diri yang melekat pada seorang individu dimana 

disini adalah anggotaDPRD. Yang meliputi nama, jenis kelamin, agama, 

latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Yang dimaksud latar 

belakang personal disisni adalah latar belakang personal anggota DPRD 
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2008-2014. Latar belakang personal mempunyai ikatan yang sangat erat 

dengan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian ini relevan 

dengan yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), menemukan 

bukti empiris bahwa personal background tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

2. Hasil Uji Hipotesis 2 

Hasil uji t untuk hipotesis 2 pada pengaruh latar belakang politik 

terhadap pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 

1,478 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,040 dan nilai probabilitas 0,150 yang 

nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan H2 ditolak 

secara stastistik artinya latar belakang politik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 

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. Di sinilah latar 

belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang 

bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus 

mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya 

sebagai angota dewan. 

Penelitiaan yang dilakukan Kartikasari (2012), Pengaruh personal 

Background, political background, Pemahaman regulasi Terhadap Peran 

DPRD Dalam Pengawasan keuangan Daerah (Studi kasus pada DPRD 
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Kabupaten Boyolali), mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan 

relevasi bidang pendidikan berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Relevasi 

latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 

Pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan 

pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran 

anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 

 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 3 

Hasil uji t untuk hipotesis 3 pada pengaruh budaya politik terhadap 

pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 2,426 lebih 

besar dari ttabel sebesar 2,040 dan nilai probabilitas 0,021 yang nilainya 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H3 diterima secara 

stastistik artinya budaya politik berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah. 

Menurut Widjaja (1982), budaya politik adalah aspek politik dari 

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

mitos. Menurut Almond dan Verba (1984), budaya politik adalah sikap 

orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka 

ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada 

dalam sistem itu. Kepemimpinan budaya politik adalah pola perilaku 
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suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan 

administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan 

norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap 

harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai 

bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik 

untuk masyarakat seluruhnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Witono (2003), menemukan bukti 

empiris bahwa budaya politik berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

4. Hasil Uji Hipotesis 4 

Hasil uji t untuk hipotesis 4 pada pengaruh pengetahuan dewan 

tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,683 lebih besar dari ttabel sebesar 2,040 dan nilai 

probabilitas 0,012 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H4 diterima secara stastistik artinya pengetahuan dewan 

tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah. 

Nur dan Bambang (1999), menyebutkan bahwa pengetahuan pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan 

berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. 

Dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan tentang mekanisme 

penyusunana anggaran mulai dari tahap perencanaan samapai dengan 
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tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.Untuk 

itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus 

dikuasai oleh anggota DPRD.Pengetahuan dewan tentang mekanisme 

anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari 

latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang 

keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2008), menemukan bukti 

empiris bahwa pengeatahuan dewan tentang anggaran berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

E. Kesimpulan 

 
HASIL UJI t 

Variabel thitung Sig Keterangan 

LPR 0,622 0,539  H1 ditolak 
LPL 1,478 0,150  H2 ditolak 
BPL 2,426 0,021  H3 diterima 
PTA 2,683 0,012  H4 diterima 

Sumber Data diolah, 2013 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang tentang pengaruh latar belakang 

personal, latar belakang politik, budaya politik dan pengetahuan dewan 

tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dapat ditarik 

kesimpulan: 
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1. Latar belakang personal berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 0,622 dan 

nilai probabilitas 0,539 yang nilainya lebih besar dari 0,05.  

2. Latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 1,478 dan 

nilai probabilitas 0,150 yang nilainya lebih besar dari 0,05.  

3. Budaya politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah. diperoleh nilai thitung sebesar 2,426 dan nilai probabilitas 0,021 

yang nilainya lebih kecil dari 0,05.  

4. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai thitung sebesar 2,683 dan 

nilai probabilitas 0,012 yang nilainya lebih kecil dari 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto,Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta. 

Almond, Gabriel A. Dan Verba Sidney. 1990.Budaya Politik, Tingkah Laku 
Politik dan Demokrasi di lima Negara.Jakarta: Bina Aksara 

Basri, YesiMutia. 2008. 
PengaruhpengetahuanDewanTentangAnggaranPadaPengawasanKeuanga
n Daerah. JurnalIlmuAdministrasi Negara, volume 8, Nomor 1, januari 
2008: 29-39 

Dewi, Mustika Indah. 2011. AnalisisFaktor-faktor Yang 
MempengaruhiKapabilitasAnggota DPRD DalamPengawasankeuangan 
Daerah (APBD).Skripsi. Semarang: FakultasEkonomi UNDIP 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS. 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 

Halim, Abdul. 2001. ManajenKeuangan Daerah. Penerbit: UPP AMP YKPN 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999. Metologi Penelitian Bisnis, untuk 
Akutansi dan Manajemen, Ypgyakarta: BPFE 

Kartikasari, Dewi. 2012.Pengaruh Personal background, Political Background, 
PemahamanRegulasiTerhadapPeranAnggota DPRD 
DalamPengawasanKeuangan  
Daerah(StudiKasusPadaDPRDKabupatenBoyolali). Accounting Analysis 
journal 1(1) (2012) 

Laksono, Agung. 2009. Fungsi DPR-RI Pasca Perubahan UUD 1945. Dalam 
Jurnal Majelis 

Mardiasmo.2002. AkuntansiSektorpublik. Yogyakarta: PenerbitAndi 

NurlanDaries, Ak.,M.Si.Drs.2006.PengelolaanKeuangan Daerah. PT Macanan 
Jaya Cemerlang 

  , Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah 

  , Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antar Pusat dan Daerah 

Siagan, Sondang. 2008. Manjemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: bumi Aksara 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta: bandung 



14 
 

Suparmoko, Ph. D., M.A. Drs. M.2002. 
EkonomiPublikUntukkeuangandanpengembangan Daerah 
EdisiPertama.Penerbit: Andi 

Widjaja, Albert, 1982. Budaya Politik dan Pengembangunana Ekonomi, Jakarta: 
LP3ES 

William . Mitchell. 1969. Political Analysis and Public Policy. Chicago, Rand 
Mc. Nally 

Winarna, JakadanMurni Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political 
Background, danPengetahuanDewantentangAnggaranTerhadapPeranan 
DPRDdalamPengawasanKeuangan Daerah. SNA X, Unhas Makassar 26-
28 Juli 2007 

Witono,Banu. 2003. PengaruhLatarBelakang Personal Dan 
BudayaPolitikTerhadapPeran DPRD DalamPengawasanKeuangan  
Daerah. Emprika, Vol. 16 No. 1, juni 2003 

http://saptawibawa.blogspot.com/2012/08/pengertian-keuangan-daerah.html 

http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-
aspek/(18Maret 2013) 

http://infoter-baru.blogspot.com/2012/09/pengertian-budaya-politik-menurut-
para.html (18Maret 2013) 

http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/teknik-pengambilan-sampel-
penelitian.html#ixzz1oVhoSDeh 

 

 




