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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik serta pengetahuan dewan terhadap anggaran dalam 
penyusunan APBD. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi 
masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan terhadap 
anggaran. Variabel dependennya adalah penyusunan APBD. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRS se-Eks Karesidenan 
Pati dengan teknik pengambilan purposive sampling sejumlah 113 responden. 
Teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, 
uji t, uji F, uji koefisien determinasi dan asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan APBD, terbukti dari hasil 
uji t memperoleh nilai 2,300 dengan signifikansi 0,023 (p<0,05) dan H1 diterima. 
Transparansi kebijakan public berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penyusunan APBD, terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai 10,433 dengan 
signifikansi 0,000 (p<0,01) dan H2 diterima. Pengetahuan dewan tentang anggaran 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan APBD, terbukti dari hasil 
uji t memperoleh nilai 4,187 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05) dan H3 diterima. 
 
Kata Kunci:  Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, 

Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran. Penyusunan APBD 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat undang-

undang otonomi daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat dan 

transparansi anggaran sehingga akan memperkuat pengawasan dalam proses 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Sopanah, 2004). Dalam Undang-

undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, mekanisme partisipasi penganggaran sudah diatur sedemikian rupa 

yang kemudian diperjelas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang di revisi menjadi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 serta 

melalui Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/ 

744/SJ yang inti dari keempat peraturaan tersebut adalah mekanisme 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Permendagri 

13 Tahun 2006 sekarang direvisi menjadi Permendagri 59 Tahun 2007. 

Achmadi dkk (2002) menegaskan, bahwa partisipasi merupakan 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. 

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada 

setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, 
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pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002). Selain 

partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip lain dalam 

penyusunan anggaran seperti transparasi dan akuntanbilitas, disiplin anggaran, 

keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas juga harus 

diperhatikan. 

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam 

Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang 

dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi 

Perangkat Daerah (unit kerja) (Sarjito, dkk 2007). Pada proses penyusunan 

anggaran tidak bisa terlepas dari mekanisme Otonomi daerah yang termaktub 

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisimenjadi Undang-undang No. 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Hal tersebut menandai era baru dalam hubungan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi 

untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan 

daerah dan anggaran daerah (APBD) (Winarna,dkk. 2007). 

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) (Coryanata, 2007). Penelitian ini 
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membidik fungsi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-eks 

Karisidenan Pati khususnya fokus dalam fungsi penganggarannya. 

Yudoyono (2000) menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan 

peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada 

dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan 

wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung 

dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan 

pemerintahan yang memadai (Winarna, dkk. 2007). Syahruddin, dkk (2001) 

menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak 

saja ditentukan  oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula 

oleh perilaku (moral) anggota DPRD. 

Dari uraian tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik Serta 

Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran dalam Penyusunan APBD 

(studi empiris pada DPRD se-eks Karisidenan Pati)”. 
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B. Tujuan Penelitian 
 

Untuk menganalisis  pengaruh partisipasi Masyarakat dan transparasi 

kebijakan publik serta pengetahuan Dewan terhadap anggaran dalam 

penyusunan APBD pada DPRD se-eks Karisidenan Pati. 

 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 

1. Pengertian Keuangan Daerah 

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan 

Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut pada bagian 

penjelesan atas undang-undang tersebut pada angka (3) tentang pengertian dan 

ruang lingkup keuangan Negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang 

digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi obyek, 

subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan 

Negara adalah, semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan 

pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, dari sisi subyek meliputi 

seluruh obyek yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada 

kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, mencakup seluruh 

rangkaian kegiatan yang berkaian dengan pengelolaan obyek, mulai dari 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggung-
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jawaban, sedangkan dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan 

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penugasan obyek 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. 

 

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dimaksudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

dilanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah 

dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD itu 

sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang 

dimulai dengan penjaringan aspisasi masyarakat yang kemudian dibahas 

melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan. 

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan 

masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh 

DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan stategi dan 

prioritas dan serta advokasi anggaran dan masyarakat juga terlibat dalam 

pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan 

(Werimon, 2005). 
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4. Pengertian Transparansi Kebijakan Publik 

Secara umum transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan dan informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Transparansi 

dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, 

lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang 

berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 

dimengerti dan dipantau. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 

Pasal 4 ayat (7) menyebutkan bahwa transparan merupakan prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

5. Pengertian Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang. Berdasarkan pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan (Notoadmodjo, 2007).  
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METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode pengumpulan data primer dari  responden dilakukan dengan 

survey, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu 

sampel. Data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

dibuat oleh peneliti, kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan 

situasi dan teori yang terkait. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung 

(kuesioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan) untuk 

anggota dewan se-Eks Karisidenan Pati. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2004). Populasi 

dalam penelitian ini adalah anggota DPRD se- Eks Karesidenan Pati meliputi 

Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten 

Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. 

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Kuncoro, 

2004). Metode penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu. Sampel meliputi anggota 

Badan Anggaran DPRD se-Eks Karesidenan Pati sejumlah 113 orang dengan 

kriteria: 

1. Bersedia dijadikan sampel penelitian. 

2. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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C.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer dari  responden dilakukan dengan 

survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu 

sampel. Data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

dibuat oleh peneliti, kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan 

situasi dan teori yang terkait. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung 

(kuesioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan) untuk 

anggota dewan se-Eks Karisidenan Pati. 

 

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran 

1. Varabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyusunan anggaran 

DPRD. Penyusunan anggaran APBD ini adalah tingkat keterlibatan 

dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran 

melalui partisipasi aktif, memberikan masukan dan memberikan 

kontribusi dalam setiap penyusunan. Indikator pengukurannya adalah: 

a. Persiapan dan penyusunan anggaran, pertanyaan nomor 1, 2  

b. Ratifikasi anggaran, pertanyaan nomor 3, 4 

c. Pelaksanaan anggaran, pertanyaan nomor 5, 6 

d. Pelaporan dan evaluasi anggaran, pertanyaan nomor 7, 8 
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2. Veriabel Independen 

a. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang 

keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang 

dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan 

strategi, prioritas dan advokasi anggaran melalui pemantauan pelaksanaan 

pembangunan (Werimon, dkk. 2007). Indikator pengukurannya adalah: 

a. Keteribatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pertanyaan 

nomor 1, 3, 4 

b. Pemberian informasi, pertanyaan nomor 2, 5 

c. Pendelegasian, pertanyaan nomor 6 

 

b. Transparasi Kebijakan Publik 

Transparasi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang 

adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh 

masyarakat (Werinom, 2007). Indikator pengukuran adalah: 

a. Pengumuman atau pemberian informasi tentang kebijakan anggaran, 

pertanyaan nomor 1 

b. Kemudahan akses informasi, pertanyaan nomor 2, 5 

c. Ketepatan waktu, pertanyaan nomor 3 

d. Sifat transparasi anggaran, pertanyaan nomor 4. 
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c. Pengetahuan Dewan tentang anggaran 

Pengetahuan Dewan tentang anggaran dalam penelitian ini 

merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan 

kemampuan individu untuk menyusun, melaksanakan, mempertanggung 

jawabkan APBD (Indriani, 2002 dan Sopanah, 2003). Indikator 

pengukurannya adalah: 

a. Pengetahuan tentang proses penyusunan anggaran, pertanyaan nomor 

1. 

b. Pengetahuan tentang pelaksanaan APBD, pertanyaan nomor 2. 

Pengetahuan tentang deteksi kebocoran penyusunan anggaran, 

pertanyaan nomor 3, 4. 

 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian  ini  menggunakan  uji  instrumen  penelitian  (uji  validitas,  uji 

multikolinearitas  dan  uji  heteroskedasitas),  dan  uji  hipotesis  (Analisis 

Regresi Linear Berganda, uji R2, Uji F, Uji t). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

F. Hasil penelitian dan pembahasan 

 

Model Standarized 
Coefficients t Sig 

Konstanta -2,013 -1,637 0,105
Partisipasi masyarakat (PM) 0,120 2,300 0,023
Transparansi kebijakan publik 
(TKP) 

0,604 10,433 0,000

Pengetahuan anggota dewan tentang 
anggaran (PDA) 

0,276 4,187 0,000

F                        = 374,749                                                                           0,000 
R                        =     0,955 
R Square            =     0,912 
Adj R Square     =     0,909

Sumber : Data Primer 2013 (Diolah). 

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji regresi linear berganda diatas  diperoleh 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = -2,013 + 0,120 PM + 0,604 TKP + 0,276 PDA + e 
 
Keterangan : 

APBD =  Penyusunan APBD 

PM = Partisipasi masyarakat 

TKP = Transparansi kebijakan publik 

PDA = Pengetahuan dewan tentang anggaran 

a =  Konstanta 

b1 .. b3  = koefisien variabel  

e = standart error 
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Dari tabel 4.13 diperoleh nilai thitung = 2,300 lebih besar dari 

ttabel = 1,980 dan nilai probabilitas = 0,023 yang nilainya  lebih kecil 

dari 0,05, hal ini H0 ditolak dan H1 terdukung secara statistik artinya 

partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan 

APBD pada DPRD se Eks Karesidenan Pati. 

Dari tabel 4.13 diperoleh thitung = 10,433 lebih besar dari ttabel = 

1,980 dan nilai probabilitas = 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 terdukung secara statistik artinya 

transparasi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap 

penyusunan APBD pada DPRD se Eks Karesidenan Pati. 

Dari tabel 4.13 diperoleh thitung = 4,187 lebih besar dari ttabel = 

1,980 dan nilai probabilitas 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini berarti H0 ditolak dan H3 terdukung secara statistik artinya 

pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

penyusunan APBD pada DPRD se Eks Karesidenan Pati. 

 

 

G.  Kesimpulan 

1. Secara parsial variabel partisipasi masyarakat secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap penyusunan APBD oleh DPRD se Eks Karisidenan 

Pati, artinya semakin banyak jumlah partisipasi masyarakat maka proses 

penyusunan APBD oleh DPRD se Eks Karisidenan Pati akan semakin 

baik.  
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2. Secara parsial variabel transparansi kebijakan publik secara positif dan 

signifikan berpengaruh terhadap penyusunan APBD oleh DPRD se Eks 

Karisidenan Pati, artinya semakin transparan dalam menetapkan ataupun 

mengambil suatu kebijakan untuk publik maka semakin transparan pula 

hasil penyusunan APBD oleh DPRD se Eks Karisidenan Pati.  

3. Secara parsial variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran 

secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap penyusunan APBD 

oleh DPRD se Eks Karisidenan Pati, artinya semakin tinggi pengetahuan 

anggota dewan tentang anggaran maka semakin lancar dalam penyusunan 

APBD oleh DPRD se Eks Karisidenan Pati.  

 
H. Keterbatasan 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil 

penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah : 

1.  Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota 

DPRD se karisidenan Pati, dengan mengambil seluruh komisi ( Komisi A, 

B, C dan D), dengan tidak membedakan tugas dan fungsi dari setiap 

komisi yang membidangi masalah anggaran. 

2.  Luasnya wilayah penelitian merupakan suatu hambatan bagi peneliti, 

secara khusus pada saat pengiriman dan pengembalian kuisioner yang 

telah dijawab oleh para responden. 

3. Instrumen pengambilan data berbentuk kuisioner, sehingga kesungguhan 

responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang diajukan belum 

tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. 



 
 

15 
 

4. Penggunaan variabel independen dalam penelitian ini hanya 3 sehingga 

belum sepenuhnya mampu mengukur kualitas penyusunan APBD 

 
I. Saran 

1. Bagi pemerintahan se Eks Karisidenan Pati diharapkan meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai program dan dana yang 

telah dikucurkan sehingga indikator kinerja anggota dewan dalam lah 

transparansi, akuntabilitas dapat dibuktikan kengan baik.  

2. Bagi Masyarakat juga diharapkan proaktif untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pengawasan.  

3. Bagi anggota DPRD dapat melakukan kontrol dan pengawasan atas 

program-program yang didanai oleh pemerintah daerra. Terkait dengan 

kebijakan penyusunan APBD perlu diupayakan jaminan hukum berupa 

PERDA yang memayungi partisipasi masyarakat proses penyusunan 

APBD, dan terakhir. 

4. Bagi penelitian selanjutnya perlu di kaji lebih mendalam terkait dengan 

dominasi politik dalam proses penyusunan APBD, strategi peningkatan 

partisipasi dalam proses penyusunan APBD, dan bagaimana strategi 

penyusunan APBD yang berpihak pada masyarakat miskin. 
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