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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, 

kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam 

terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi 

yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah (Pramita dan 

Andriyani, 2010).  

Menurut  UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat 

Undang- Undang Dasar Negara 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar 

susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan 

kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah 
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diberikan kewenangan yang seluas- luasnya disertai dengan pemberian hak 

dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan 

untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara 

yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran 

merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan 

prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, 

pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung 

dalam fungsi pengawasan keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam 

kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol 

kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk 

mewewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk 

memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran, 

Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang 

anggaran dan pengawasan keuangan daerah (Utami dan Syofyan, 2013). 

Secara spesifik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat 

diklasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jangka waktu dan 

penyusunan pendapatan dan belanja. Pengawasan terhadap pengelolaan 

keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap lembaga eksekutif 

(Pemerintahan Daerah) sangat penting dilakukan, sebab pengawasan 

merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara 

penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Darise, 2006: 25- 26). 
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Pengawasan keuangan negara bukan merupakan tahap tersendiri dari 

daur anggaran. Walaupun pengawasan keuangan negara sebagian besar 

berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan keuangan negara 

sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengurusan keuangan negara 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan daur anggaran, 

maka pengawasan keuangan negara meliputi baik tahap penyusunannya, tahap 

pelaksanaannya maupun tahap pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, 

pengawasan keuangan negara sudah harus dimulai sejak tahap penyusunanya 

dan baru berakhir pada tahap pertanggungjawaban ( Baswir, 1997: 117). 

Faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh 

dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi 

masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi adalah bahwa setiap 

orang atau warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah (Utami dan Syofyan, 2013). Partisipasi 

masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan 

pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja 

pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk 

mewewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk 

memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. 

Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang 

anggaran dan pengawasan keuangan daerah. 

Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, 
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perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparasi 

kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat 

mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan 

adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang 

dilakukan oleh anggota dewan (Utami dan Sofyan, 2013). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Sofyan pada 

tahun 2013 bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan masalah utama 

bagi setiap daerah untuk menciptakan otonomi daerah. Harapan publik bahwa 

manajemen keuangan berjalan dengan baik salah satunya dalam hal bidang 

pengendalian keuangan. Namun dalam kenyataannya masih ada masalah 

mengenai daerah penyalahgunaan kontrol keuangan dana lokal dengan 

berbagai modus. Wilayah dewan pengawasan keuangan dipengaruhi oleh 

pengetahuan tentang anggaran dan dimoderatori oleh partisipasi publik dan 

transparansi dalam kebijakan publik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mereplikasi Utami dan 

Syofyan pada tahun 2013. Hal yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang terdahulu terletak pada daerah penelitian dan  teknik 

pengambilan sampel. Maka peneliti ini mengambil judul “PENGARUH 

PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP 

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL 
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PEMODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI 

KEBIJAKAN PUBLIK (Studi empiris pada DPRD Se Ekskaresidenan 

Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah? 

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasankeuangan 

daerah? 

3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan 

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan 

daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sehubungan dengan 

permasalahan adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan keuangan daerah. 
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2. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan 

daerah. 

3. Untuk menganalisis transparansi kebijakan publik terhadap hubungan 

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan 

keuangan daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan keuangan daerah. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menjadi pedoman untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang pengawasan pada pemerintah daerah, 

sehingga objek yang diteliti lebih luas lagi. 

3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi 

dunia pendidikan dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. 

Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Baba ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung untuk 

penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi, antara lain 

adalah pengertian keuangan daerah, pengawasan keuangan 

daerah, konsep anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi 

kebijakan publik, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan dari hasil analisis data penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpilan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 


