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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dalam reformasi yang terjadi di Indonesia menghasilkan sebuah 

kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan melalui ketetapan MPR No. 

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. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai 

peraturan perUndang-Undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun 

Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi tersebut diperkuat dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah (Pangesti, 2013). 

Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan 

terlaksananya keadilan, demokratis, dan transparansi kehidupan sektor 

publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

untuk mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyarakat, 

yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta 

masyarakat. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
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pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI 

sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hal tersebut 

sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan 

terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah 

daerah seperti APBD. Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif 

menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian 

mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-

sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota). (Pramita dan andriyani, 2010). 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh 

DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga 

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

penting dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk 

menjamin adanya keserasian antara penyelengaraan pemerintah secara 

berdayaguna (Abdul, 2002) dalam (Utami dan Syofyan, 2013). Menurut 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas 

anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah 

pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

pengelolaan anggaran.  
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Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) 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). Dalam 

penelitian ini, fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap 

penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang 

dilakukan lembaga legislatif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam 

menjalankan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan 

oleh pengetahuan anggaran yang dimilki oleh anggota dewan mengingat 

secara umum anggota dewan berasal dari politik (partai) ataukah lebih 

disebabkan karena permasalahan lain. Pengawasan keuangan daerah 

(APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila 

anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. ( Darma dan Hasibuan 

, 2012). 

Menurut Abdul (2002) dalam (Utami dan Syofyan, 2013) Pengawasan 

APBD adalah segala sesuatu untuk menjamin agar pengumpulan 

pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran 

daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan. Pengawasan keuangan 

daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan 

pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya, bahwa Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mampu merefleksikan tuntutan 
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kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang 

dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak 

tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja 

sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era 

otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan 

APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan 

kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan 

mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, 

DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai 

pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik ( 

Utami dan Sofyan , 2013). 

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Isma, 2007) dalam (Utami dan 

Sofyan , 2013). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang 

berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada 

pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. 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 
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mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan 

keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Sedangkan faktor eksternal 

yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi 

pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik.  

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat 

dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan 

kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir 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 dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan 

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Infomasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah 

dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan 

terbuka, transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di 

instansi pemerintah tersebut (Mardiasmo, 2002). Transparansi kebijakan 

pubik 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 
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transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengetahuan 

dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan 

oleh anggota dewan ( Utami dan Sofyan , 2013). 

Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat 

dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi 

Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas 

sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan 

daerah (APDB) , oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan 

dengan masalah ini (Darma dan Hasibuan, 2012). 

Salim (1991) dalam Simson (2007) dalam ( Utami dan Sofyan , 2013) 

mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang 

diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan 

pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota 

DPRD Sebagai wakil rakyat. Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki 

oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap 

pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan 

yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan 

daerah. Sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran sangat 

mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Selain itu dewan juga mampu 

melaporkan anggarannya secara akuntabel atau transparan dengan tidak 
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mengesampingkan akan pentingnya partisipasi dari masyarakat (Palupi, 

2012). 

Penelitian Pramita dan Andriyani (2010) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhdap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan transparansi 

kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada 

keuangan daerah. Darma dan Hasibuan (2012) menyimpulkan bahwa 

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan 

anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah 

dimoderat variabel partisipasi masyarakat.  

Palupi (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang 

anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat disebut 

sebagai variable moderasi karena dengan adanya variabl tersebut hubungan 

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangann 

daerah menjadi meningkat. 

Utami dan Syofyan (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan 

tentang anggaran, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan transparansi kebijakan 

publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
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Penelitian Pangesti (2013) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh 

terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan 

keuangan daerah. 

Penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang berbeda-beda sehingga 

menyebabkan adanya ambiguitas dalam hal pengambilan kesimpulan. 

Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, maka penting dilakukan penelitian 

kembali mengenai Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat 

Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 

Sofyan ( 2013), perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

populasi penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 

Sofyan (2013) adalah DPRD kota dan kabupaten di Sumatra Barat. 

Sedangkan populasi penelitian ini adalah DPRD kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN 

TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN 

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN 

PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. ( Studi Empiris 

pada DPRD Kabupaten Boyolali ). 

 

 



9 
 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka, dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:  

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah dan apakah interaksi antara pengetahuan dewan tentang 

anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan 

dewan pada keuangan daerah (APBD)? 

3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah dan apakah interaksi antara pengetahuan dewan tentang 

anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran  

terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 

2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan 

keuangan daerah dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran 

dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dewan pada keuangan 

daerah (APBD). 
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3. Untuk menganalisis pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap 

pengawasan keuangan daerah dan interaksi antara pengetahuan dewan 

tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan 

dewan pada keuangan daerah (APBD). 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi DPRD 

Bagi DPRD dapat menambah pengetahuan tentang pengawasan keuangan 

daerah terutama tentang anggaran,  yang diharapkan dapat mendeteksi 

adanya pemborosan dan kebocoran dalam suatu anggaran.  

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keperdulian akan ketertiban 

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. 

3. Bagi pemerintah daerah 

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi masukan bagi eksekutif, 

dalam hal ini adalah aparat pemerintah daerah,dalam mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan 

daerah (APBD). 

4. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatur ilmu akuntansui sektor publik (ASP) terutama 



11 
 

pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik di 

Indonesia. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

serta sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan kajian lanjut bagi 

pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dewan 

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

 

E.   Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang anggaran sektor publik, keungan 

daerah, pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan, 

transparansi kebijakan publik, partisipasi masyarakat serta 

kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel 

dan pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukurannya, dan 

metode analisis data.  
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BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini 

disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan 

atas  hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang 

telah dikemukakan. 

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.  

 


