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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat 

membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. 

Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan 

dan otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang 

otonomi daerah yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. 

Implikasi positif dari berlakunya Undang-undang tentang Otonomi 

Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, 

diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam 

menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, kemudian 

mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-

sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).   

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah 

adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance 

sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan 



2 

 

mengedepankan akuntanbilitas dan transparansi. Untuk mendukung 

akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal kontrol  dan  eksternal 

kontrol  yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam 

mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran dijelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh 

dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga 

legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah)  sangat 

penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk 

menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di 

daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara 

berdaya guna (Halim, 2004: 146).  

Menurut Halim (2004: 146), pengawasan keuangan daerah (APBD) 

adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-

pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah 

berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat 

melakukan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum 

suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.   
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Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya  

fungsi DPRD maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD 

sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat 

tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Yudoyono (2008:63) 

mengatakan, bahwa DPRD akan mampu mengunakan hak-haknya  secara 

tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan 

kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD 

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik 

penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. 

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik 

melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui 

tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi pemborosan 

dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 

a) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, b) dewan berwenang 

memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 

Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang 

menjaminkan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam 

membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan 

diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105) 

informasi tentang kebijakan pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah 



4 

 

dicapai dan dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan 

terbuka, dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh 

terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. 

Achmadi dkk (2002) mengatakan bahwa partisipasi merupakan kunci 

sukses pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut 

aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini adalah 

pengawasan terhadap pihak  eksekutif melalui pihak legislatif. Peran dewan 

dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh 

keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, 

keterlibatan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh 

pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap 

Hubungan antara Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran 

dengan Pengawasan APBD (Survey terhadap Anggota DPRD Kota 

Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?  
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2. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 

keuangan daerah (APBD)?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 

2. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 

keuangan daerah (APBD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta 

pemahaman penulis mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) Kota Surakarta. 

2. Bagi Akademis 

Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor 
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publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajeman 

disektor publik, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan dan 

bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD 

dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan kepemerintahan 

yang baik (good goverment). 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini, pokok-pokok pikiran yang dituangkan 

tersusun dalam bab-bab sebagai berikut: 

Bab   I  merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.   

Bab  II   yaitu tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, yang berkaitan 

dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis. 

Bab  III   adalah metode penelitian. Bab ini berisi pemaparan mengenai 

variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Bab  IV   berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan interprestasi hasil. 
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Bab   V    yakni penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian 

skripsi ini yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran 

dari hasil penelitian.  


