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ABSTRAC 

Knowledge of the council about the budget, partially, can influence 

governmental financial control (APBD), so the member of councils can enrich 

their knowledge about budget in order to accomplish their assignment in 

governmental financial control (APBD). The purpose of this research is to 

analyze the impact of (1) councils’ knowledge toward governmental financial 

control (APBD), (2) to analyze the impact of councils’ knowledge toward 

governmental financial control (APBD) using accountability as the moderating 

variable, (3) to analyze councils’ knowledge toward governmental financial 

control (APBD) using citizen participation as the moderating variable. The 

population of this research is all members of council that work in DPRD of  

Karanganyar regency as many as 45 councils. The sampling method usedin this 

research is a saturated sampling. This study anly can obtain28 respondents. Data 

obtainedby distributing questionnaires to the respondents. The collected data 

were analyzed using simple regression and Moderated Regression Analysis 

(MRA). 

Based on the result of the first analysis of hyphothesis shows the councils 

know ledge have an effect on governmental financial control (APBD).The second 

hyphothesis of the councils knowledge have an effect on governmental financial 

control (APBD) with accuntability of society as moderating variable. The third 

hyphothesisof the councils knowledge have an effect on governmental financial 

control (APBD) with citizenparticipation of society as moderating variable. 

 

Keywords: councils’ knowledge,governmental financial control,accountability 

and citizen  participation. 
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ABSTRAKSI 

 

 

 

Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki kontribusi besar terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD), sehingga anggota dewan mampu 

memperluas pengetahuan mengenai anggaran agar dewan dapat melaksanakan 

tugas dengan baik dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Tujuan 

penelitian ini: (1) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD); (2) Untuk menganalisis pengaruh 

pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan 

akuntabilitas sebagai variabel moderating; (3) Untuk menganalisis pengaruh 

pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variable  moderating. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten Karanganyar 

yang berjumlah 45 dewan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel yang digunakan hanya sebanyak 28 

yang memberikan respon. Data diperoleh dengan menyebarkan kuestioner kepada 

responden. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan regresi sederhana dan 

Moderated Regression Analysis (MRA). 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama, pengetahuan dewan 

berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang ditunjukan nilai thitung 

(11,689) lebih besar daripada ttabel (2,084) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,000 < = 0,05. Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini terdukung secara 

statistik. Hipotesis kedua, pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating, yang 

ditunjukkan dari nilai thitung (-2,311) lebih besar daripada ttabel (-2,048) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,303 <  = 0,05. Oleh karena itu H2 dalam 

penelitian initerdukung secara statistik. Hipotesis ketiga, pengetahuan dewan tidak 

berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating, yang ditunjukan dari  nilai thitung (-1,250) 

lebih kecil daripada ttabel (2,048) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,223 >  

= 0,05. Oleh karena itu H3 dalam penelitian ini tidak terdukung secara statistik. 

 

Kata Kunci : pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas 

dan partisipasi masyarakat. 
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A. Latar Belakang  

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial,  

kemasyarakatan serta ekonomi, sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam  

terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. (Pramita dan Andriani, 2010). 

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh 

rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan 

keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang 

bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi 

keinginan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah digulirkan dengan 

dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, 

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan berbagai 

peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun 

Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan otonomi daerah (Pangesti, 

2013). 

          Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 12 tahun 

2008 tentang Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi sangat 

penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem 

pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah (Pudjiastuti dan 

Nurdhiana, 2010). 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan 

aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-

sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Selain 

reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk 

mendukung menciptakan good governance. Tuntutan pembaharuan sistem 
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keuangan tersebut agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dengan 

mendasarkan konsep value for money (Mardiasmo, 2009: 26-27). 

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah ditunjukan dengan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan 

belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD 

adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah 

untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari 

DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan 

dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik (Sopanah dan Wahyudi, 

2009). Lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu :1) Fungsi 

legilasi (fungsi membuat peraturan perundang- undangan ); 2) Fungsi anggaran 

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

mengawasi kinerja eksekutif) (Pramita dan Andriani, 2010). 

Pengelolaan  Keuangan Daerah telah diatur melalui PP No. 71/2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, mensyaratkan perlu diperlakukannya 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca 

daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Dipihak lain dengan 

adanya otonomi daerah telah berakibat pada perubahan serta paradigma baru 

dalam proses pembuatan anggaran, sehingga nuansa transparansi dan partisipasi 

dalam pembuatan anggaran sudah ada perbaikan. Konsekuensi lain dari 

pelaksanaan kedua Undang-Undang Otonomi Daerah adalah daerah harus mampu 

mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat (Pangesti, 2013). Terlebih lagi dengan 

pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 

2013. 

Dalam segi tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan 

pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien,  agar mampu mendeteksi 

adanya kesalahan, kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian 

pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengetahuan dewan 

tentang anggaran dianggap memadai dan mampu dalam pengawasan APBD 
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apabila dewan mampu mendeteksi adanya pemborosan dalam penyusunan 

anggaran, dan mampu menyikapi agar anggaran yang telah disusun dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. Selain itu dewan juga mampu melaporkan anggarannya 

secara akuntabel atau transparan dengan tidak mengesampingkan akan pentingnya 

partisipasi dari masyarakat (Palupi, 2012). 

Dampak lain yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan 

terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai salah satu 

prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan transparansi dan 

akuntabilitas publik. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya dalam mewujudkan good governance menurut Osborne and Geabler 

(1992); OECD and World Bank (2000); LAN dan BPKP (2000) dalam Pangesti 

(2013) adalah : 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, 

ekonomi dan sosial. 

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta 

pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan pers dan kebebasan 

mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi 

amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan/kegagalan kepada 

penitip amanah sampai yang penitip amanah puas dan bila ada atau tidak puas 

dapat kena sanksi. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 

dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). (2) Untuk menganalisis 

pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) 

dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating. (3) Untuk menganalisis 

pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) 

dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengawasan Keuangan Daerah  

Menurut Pasal 40 UU 32 tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukan sebagai unsur  penyelenggaraan 
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pemerintah. Dan Pasal 41 UU 32 tahun 2004 berbunyi, DPRD memiliki fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan. 

UU No. 27/2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPR-RI, 

DPRD, DPD mempunyai tiga fungsi legislative yaitu : 

1. Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan). 

 Adalah perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan pembentuk peraturan   

daerah. 

2.    Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran). 

       Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan 

atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah 

tentang APBD yang diajukan oleh bupati. 

3.    Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). 

       Fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan    

peraturan daerah dan APBD. 

2. Pengetahuan Dewan 

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendididkan dan pengalaman. Ketiganya 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan 

pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan 

persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai 

wakil rakyat (Truman, 1960). Seharusnya mereka adalah orang yang mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan 

kenegaraan (dalam Sopanah dan Wahyudi, 2009). 

Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus 

memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan 

mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat 

melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, 

efisien dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal 

pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan 

struktur dan proses dari anggaran/APBD tersebut (Amalia, 2012). 

H1  : Pengetahuan Dewan Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD). 
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3. Akuntabilitas publik 

PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mensyaratkan 

perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan 

keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. 

Menurut Sulistoni (2003 dalam Widyaningsih dan Pujirahayu, 2012) 

Pemerintahan yang  accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu 

menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan 

tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) 

Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

H2  :   Pengetahuan Dewan Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. 

4. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas 

proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan 

kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran dan penerapan 

pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan 

pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat (Pangesti, 

2013). 

Sopanah dan Mardiasmo (2003 dalam Novietta, 2010) menyatakan bahwa 

partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses pelaksanaaan otonomi daerah, 

terutama menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi kepada pihak eksekutif. 

Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keungan daerah akan 

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat mengenai anggaran dan diharapkan 

partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan. 
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H3 : Pengetahuan Dewan Berpengaruh Terhadap  Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel 

Moderating. 

C. Pengembangan Hipotesis 

Pengembangan Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD)  

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, eksekutif harus memiliki 

kapabilitas dan kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman 

dalam menyusun anggaran. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan 

kewajiban secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal 

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan dalam melakukan pengawasan 

keungan daerah, yaitu pengetahuan mengenai anggaran. dengan mengetahui 

anggaran diharapkan eksekutif akan mampu mendeteksi adanya pemborosan dan 

kebocoran anggaran. pendidikan, pengalaman, keahlian, merupakan salah satu 

pengaruh terhadap kinerja eksekutif, termasuk dalam hal menjalankan fungsi 

pengawasan. Pendidikan dan pengetahuan untuk masa yang akan datang 

(Novietta, 2010). 

Palupi, (2012) menyatakan tentang pengetahuan dewan tentang anggaran 

dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan pada mekanisme penyusunan 

anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban serta 

pengetahuan dewan mengenai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan 

keuangan daerah/APBD. Anggota dewan diharapkan mampu menjalankan 

tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional 

apabila setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsepsi 

teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. 

2. Hubungan Pengetahuan Dewan terhadap Pengawasan Keuangan 

Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating 

Palupi (2012) dalam penelitiannya menyatakan Akuntabilitas publik 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang amanah untuk 

melaksanakan pertanggungjawaban, menyajikan serta melaporkan semua kegiatan 
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yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam organisasi sektor publik, khususnya 

pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai  

agen dan DPRD sebagai prinsipal dan  publik/warga berlaku sebagai prinsipal 

yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi  kinerja 

pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya 

hubungan antara agen dan prinsipal. 

Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman 

akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam 

mengawasi tahapan penyusunan hingga  laporan pertanggungjawaban  keuangan 

daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur 

akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan 

sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya 

kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan (Pramita dan Andriyani 

,2010). 

3. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel 

Moderating 

Partisipasi Masyarakat diartikan sebagai proses dalam melibatkan 

masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan 

pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintan, pembangunan serta 

pembinaan masyarakat (Palupi, 2012). 

Pangesti (2013) dalam peranan dewan pengawasan keuangan daerah akan 

dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran, selain 

pengetahuan tentang anggaran yang menpengaruhi pengawasan yang dilakukan 

oleh dewan, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari 

kuestioner yang disebar dan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian 

yaitu Anggota Dewan Daerah kabupaten Karanganyar. Kuestioner merupakan 

suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan 
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kepada responden dengan harapan responden akan memberikan jawaban atas 

daftar tersebut. 

E. Hasil Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil diketahui bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai 

mean sebesar 63,6250, nilai maximum sebesar 77,00, nilai minimum sebesar 

47,00 dan nilai standar devisiasi sebesar 8,27647. Hal ini berarti anggota dewan 

memiliki cukup pengetahuan tentang keuangan daerah. Variabel akuntabilitas 

memiliki nilai mean sebesar 27,9063, nilai maximum sebesar 33,00, nilai 

minimum sebesar 21,00 dan nilai standar devisiasi sebesar 3,47674. Hal ini berarti 

anggota dewan memiliki cukup akuntabilitas tentang keuangan daerah. Variabel 

partisipasi masyarakat memiliki nilai mean sebesar 27,9063, nilai maximum 

sebesar 35,00, nilai minimum sebesar 22,00 dan nilai standar devisiasi sebesar 

3,44879. Variabel pengawasan memiliki nilai mean sebesar 51,6429, nilai 

maximum sebesar 60,00, nilai minimum sebesar 40,00 dan nilai standar devisiasi 

sebesar 5,88290. Berarti anggota dewan memiliki cukup partisipasi masyarakat 

tentang keuangan daerah.  

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Model 1 

Variabel 
Kolmogoruv – 

Smirrov 
p-value Keterangan 

Model 1 

Unstandardized Residual  
0,743 0,638 

Data terdistribusi 
Normal  

Model 2 

Unstandardized Residual  
0,602 0,861 

Data terdistribusi 
Normal  

Model 3 

Unstandardized Residual  
0,675 0,752 

Data terdistribusi 
Normal  

Sumber :  Data diolah 2014 
 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa tabel 1 nilai 

signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi 

data yang normal.  
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Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas hanya dilakukan pada model regresi 2 dan 3 karena 

kedua persamaan tersebut memiliki lebih dari variabel independen. Hasil uji 

multikolinearitas ditunjukkan tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Model 2 

Pengetahuan Dewan 

Akuntabilitas 

Pengetahuan*Akuntabi
litas 

 

0,018 

0,015 

0,005 

 

57,118 

66,728 

216,862 

 

Terjadi multikolinearitas 

Terjadi multikolinearitas 

Terjadi multikolinearitas 

Model 3 

Pengetahuan Dewan 

Partisipasi Masyarakat 

Pengetahuan*Partisipas
i 

 

0,015 

0,018 

0,005 

 

65,098 

56,512 

210,976 

 

Terjadi multikolinearitas 

Terjadi multikolinearitas 

Terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data diolah 2014 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan korelasi antara variabel independen 

terdapat korelasi yang tinggi (sempurna), masing-masing nilai VIF berada > 10, 

demikian juga hasil nilai tolerance < 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini terjadi multikolinearitas (terdapat masalah multikolinearitas). Hasil 

uji multikolinearitas dapat dilihat dalam lampiran 8. 

Masalah utama dalam menafsirkan variabel regresi adalah korelasi antara 

variabel independen. Situasi ideal untuk peneliti akan memiliki sejumlah variabel 

independen yang sangat berkorelasi dengan variabel dependen, tetapi dengan 

sedikit korelasi antara mereka sendiri namun dalam kebanyakan situasi, 

khususnya situasi yang melibatkan data respon, beberapa derajat multikolinearitas 

tidak dapat dihindari (Hair, 2006: 226). Tidak terpenuhinya multikolinearitas 

bukan masalah serius karena model yang dianalisis mengkombinasikan dua 

variabel (model interaksi) (Klainbaurn, 1987 dalam Mujiati, 2006: 76) dan tidak 

perlu melakukan standardized terhadap data (Cohen dan Cohen, 1993 dalam 

Jogiyanto, 2004: 151). 
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Uji Heterokedastisitas. 

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

Model 1 

Pengetahuan Dewan 

 

0,354 

 

Bebas Heteroskedastisitas 

Model 2 

Pengetahuan Dewan 

Akuntabilitas 

Pengetahuan*Akuntabilitas 

 

0,151 

0,565 

0,311 

 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Model 3 

Pengetahuan Dewan 

Partisipasi Masyarakat 

Pengetahuan*Partisipasi 

 

0,203 

0,087 

0,153 

 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah 2014 
 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 3 tersebut nampak bahwa 

semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada ketiga model persamaan regresi 

tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 1 

a. Regresi Linear Berganda 

Tabel 4  Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda Model 1 

Variabel Koefisien Regresi thitung Sig 

Konstanta 10,659 3,015 0,006 

Pengetahuan Dewan 0,645 11,689 0,000 

R2  = 0,840  Fhitung = 136,630  

Adjusted R2 = 0,834  Sig = 0,000  

Sumber : Data diolah 2014 
 
PKD = 10,659 + 0,645 PAD 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

1) Konstanta sebesar 10,659 dengan parameter positif menunjukkan bahwa 

apabila tidak terdapat pengetahuan dewan, maka pengawasan keuangan 

daerah tetap dilaksanakan. 
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2) Koefisien regresi pengetahuan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 

0,645 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin luas pengetahuan 

dewan, maka  pengawasan keuangan daerah semakin baik. 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 136,630 > 2,92 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 

0,05. Hal ini berarti Ho ditolak atau menunjukkan model regresi yang fit.  

Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,834. Hal ini 

berarti bahwa 83,4% variasi variabel pengawasan keuangan daerah dapat 

dijelaskan oleh variabel pengetahuan, sedangkan sisanya yaitu 16,6% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.  

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada 

tabel berikut: 

Tabel 5 Hasil Uji t Hipotesis 1 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Pengetahuan 11,689 2,048 0,000 Ho ditolak 

Sumber: Data diolah 2014 
 

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel 

pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel pengetahuan 

diketahui nilai thitung (11,689) lebih besar daripada ttabel (2,048) atau dapat dilihat 

dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 

terdukung secara statistik sehingga  pengetahuan dewan berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Palupi, (2012) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang 

anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam 

menjalankan fungsi dan perannya, eksekutif harus memiliki kapabilitas dan 

kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun 

anggaran. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban secara 

efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis 
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penyelenggaraan pemerintahan dan dalam melakukan pengawasan keuangan 

daerah, yaitu pengetahuan mengenai anggaran. dengan mengetahui anggaran 

diharapkan eksekutif akan mampu mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran 

anggaran. pendididkan, pengalaman, keahlian, merupakan salah satu pengaruh 

terhadap kinerja eksekutif, termasuk dalam hal menjalankan fungsi pengawasan. 

Dengan demikian anggota dewan (DPRD) Kabupaten Karanganyar dengan 

adanya pengetahuan dewan yang luas maka kemampuan dalam pengawasan 

keuangan daerah akan semakin baik. 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Uji Linear Berganda  

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer  program  SPSS versi  16 

untuk model persamaan  regresi kedua adalah: 

Tabel 6 Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda Model 2 

Variabel Koefisien Regresi thitung Sig 
Konstanta -34,030 -1,644  

Pengetahuan Dewan 1,650 4,882 0,000 

Akuntabilitas 1,211 1,443 0,162 

Pengetahuan*Akuntabilitas -0,029 -2,311 0,030 

R2  = 0,903  Fhitung = 74,477   

Adjusted R2 = 0,891  Sig = 0,000 

Sumber : Data diolah 2014  
 
PKD = -34,030 + 1,650 PAD + 1,211 AK - 0,029 PAD*AK 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

1) Konstanta sebesar -34,030 dengan parameter negatif menunjukkan bahwa 

apabila tidak terdapat pengetahuan dewan, akuntabilitas dan 

pengetahuan*akuntabilitas ternyata pengawasan keuangan daerah tidak dapat 

dilaksanakan. 

2) Koefisien regresi pengetahuan dewan  menunjukkan koefisien yang positif 

sebesar 1,650 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin luas 

pengetahuan dewan, maka pengawasan keuangan daerah semakin baik. 

3) Koefisien regresi akuntabilitas dewan  menunjukkan koefisien yang positif 

sebesar 1,211 dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntabilitas mampu 

memperbaiki pengawasan keuangan daerah. 
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4) Koefisien regresi pengetahuan*akuntabilitas dewan  menunjukkan koefisien 

yang negatif sebesar -0,029 dengan demikian dapat diketahui bahwa 

akuntabilitas belum mampu memperkuat pengetahuan dewan terhadap 

pengawasan keuangan daerah.. 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 74,477 > 2,92 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. 

Hal ini berarti Ho ditolak atau menunjukan model regresi yang fit.  

Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan Adjusted-R2 model 2 sebesar 0,891. 

Hal ini berarti bahwa 89,1% variasi variabel pengawasan keuangan daerah dapat 

dijelaskan oleh variabel pengetahuan, akuntabilitas dan 

pengetahuan*akuntabilitas, sedangkan sisanya yaitu 10,9% dijelaskan oleh faktor 

-faktor lain diluar model yang diteliti. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t dapat dilihat pada 

lampiran 10 dan seperti tampak pada tabel berikut: 

Tabel 7 Hasil Uji t untuk Hipotesis 2 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Pengetahuan*Akuntabilitas  -
2,311 

-
2,048 

0,030 H02 ditolak 

Sumber: Data diolah 2014  
 

Berdasarkan tabel 7 Variabel pengetahuan*akuntabilitas diketahui nilai 

thitung (-2,311) lebih besar daripada ttabel (-2,048) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,030 <  = 0,05. Oleh karena itu, H02 ditolak dan H2 terdukung 

secara statistik artinya variabel pengetahuan*akuntabilitas berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah. Berarti pengetahuan dewan berpengaruh terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas sebagai variabel 

moderating. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Palupi (2012) yang 

meneliti analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah 

dengan menggunakan variabel moderating, dengan hasil akuntabilitas  

mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan 

daerah. Pada dasarnya Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus 
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dilaksanakan oleh pemegang amanah untuk melaksanakan pertanggungjawaban, 

menyajikan serta melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi 

muncul antara pemerintah daerah sebagai  agen dan DPRD sebagai principal dan  

publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritaskepada DPRD 

(agen) untuk mengawasi  kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu 

konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan principal. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dalam anggota dewan pada sekretariat DPRD kabupaten 

karanganyar, adanya variabel akuntabilitas sebagai variabel moderating, akan 

mempelemah hubungan pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan 

daerah. 

3. Pengujian Hipotesis 3 

Uji Regresi Linear Berganda  

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer  program  SPSS versi  16 

untuk persamaan model regresi model tiga adalah: 

Tabel 8 Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda model 3 

Variabel Koefisien Regresi thitung Sig 

Konstanta -23,212 -0,891 0,382 

Pengetahuan Dewan 1,102 2,505 0,019 

Partisipasi Masyarakat 1,456 1,453 0,159 

Pengetahuan*Partisipasi 
Masyarakat 

-0,020 -1,250 0,223 

R2  = 0,856  Fhitung = 47,468 

Adjusted R2 = 0,838  Sig = 0,000 

Sumber : Data diolah 2014 
 
PKD = -23,212 + 1,102 PAD + 1,456 PM – 0,020 PAD*PM 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

1) Konstanta sebesar -23,212 dengan parameter negatif menunjukkan bahwa 

apabila tidak terdapat pengetahuan dewan, partisipasi dan 

pengawasan*partisipasi masyarakat ternyata pengawasan keuangan daerah 

tidak dapat dilaksanakan. 

2) Koefisien regresi pengetahuan dewan  menunjukkan koefisien yang positif 

sebesar 1,102 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin luas 

pengetahuan dewan, maka pengawasan keuangan daerah semakin baik.  
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3) Koefisien regresi partisipasi menunjukkan koefisien yang positif sebesar 

1,456 dengan demikian dapat diketahui bahwa partisipasi meningkatkan 

pengawasan keuangan daerah. 

4) Koefisien regresi pengetahuan*partisipasi menunjukkan koefisien yang 

negatif sebesar -0,020 dengan demikian dapat diketahui bahwa partisipasi 

masyarakat belum mampu memperkuat peran pengetahuan dewan terhadap 

pengawasan keuangan daerah. 

  Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 47,468 > 2,92 dan nilai signifikansi = 0,000 >  = 0,05. 

Hal ini berarti Ho ditolak atau menunjukan model regresi yang fit 

Hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16 untuk nilai 

Adjusted-R2 sebesar 0,838. Hal ini berarti bahwa 83,8% variasi variabel 

pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, 

partisipasi dan pengetahuan*partisipasi sedangkan sisanya yaitu 16,2% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar model yang ditelit. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada 

tabel berikut: 

Tabel 9 Hasil Uji t  

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Pengetahu
an*Partisip
asi  

-
1,250 

2,048 0,223 H03 diterima 

Sumber: Data diolah 2014 
 

Dari tabel 9 Variabel pengetahuan*partisipasi diketahui nilai thitung (-1,250) 

lebih kecil daripada ttabel (2,048) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,223 >  

= 0,05. Oleh karena itu, H03 diterima dan H3 tidak terdukung secara statistik. 

Berarti pengetahuan dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian Palupi (2012) tetapi sejalan 

dengan penelitian Pangesti (2013) yang meneliti analisis pengetahuan dewan 

tentang pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan variabel moderating, 
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dengan hasil partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi hubungan pengetahuan 

dewan dengan pengawasan keungan daerah. Jadi partisipasi masyarakat masih 

sengat lemah dalam hubungannya dengan pengetahuan dewan terhadap 

pengawasan keuangan daerah. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan 

kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah terutama menyangkut aspek 

pengawasan dan aspirasi pada pihak eksekutif. Peranan eksekutif dalam 

melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh partisipasi 

masyarakat mengenai anggaran, dan diharapkan pertisipasi masyarakat mampu 

meningkatkan fungsi pengawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam anggota 

dewan pada DPRD kabupaten karanganyar, adanya variable partisipasi 

masyarakat sebagai variable moderating akan memperlemah hubungan 

pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. 

F. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal 

ini ditunjukan nilai thitung (11,539) lebih besar daripada ttabel (2,048) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu H1 dalam 

penelitian ini terdukung secara statistik. 

2. Pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 

(APBD) dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating. Hal ini 

ditunjukkan variabel pengetahuan*akuntabilitas diketahui nilai thitung (-2,311) 

lebih besar daripada ttabel (-2,048) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,030 <  = 0,05. Oleh karena itu H2 dalam penelitian ini  tidak terdukung 

secara statistik. 

3. Pengetahuan dewan tidak berpengaruh terhadap terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel 

moderating. Hal ini ditunjukkan variabel pengetahuan*partisipasi diketahui 

nilai thitung (-1,250) lebih kecil daripada ttabel (2,048) atau dapat dilihat dari 

nilai signifikansi 0,223 >  = 0,05. Oleh karena itu H3 dalam penelitian ini 

tidak terdukung secara statistik. 
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