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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

  Era Reformasi di Indonesia diikuti Reformasi di sektor pemerintahan 

dengan lahirnya otonomi daerah yang seluas-luasnya dimaksudkan untuk 

menghindari adanya disintegrasi di daerah-daerah yang muncul karena rasa 

ketidak puasan masyarakat didaerah akan pembagian hasil-hasil sumber daya 

alam, pembangunan, dan kekuasaan daerah. Ancaman disintegrasi bangsa 

semakin meningkat pada akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000. Hal ini 

ditandai oleh keinginan beberapa daerah seperti Aceh, Riau, Maluku, dan 

Papua untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Selain itu dipicu juga dengan adanya krisis moneter dan transisi politik. 

Untuk mengatasi hal tersebut, sejak 1 Januari 2001, Republik Indomesia 

menerapkan peraturan Otonomi Daerah yang didasarkan pada UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tahun 1999 

pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana Kota dan Kabupaten 

bertindak sebagai motor sedangkan pemerintah Provinsi sebagai Koordinator. 

  Tidak sampai berumur empat tahun Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 direvisi lagi dan diganti 
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dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pusat dan 

Daerah. Alasannya mungkin karena adanya distorsi, eksesif dan 

kontroversial. Tetapi karena faktor yuridis formal dan administratif dalam 

rangka menyesuaikan terhadap adanya amandemen kedua Undang-Undang 

Dasar 1945. 

  Secara konseptual otonomi memiliki tiga dimensi, yaitu politik dalam 

bentuk wewenang untuk mengambil keputusan kebijakan, administrasi dalam 

bentuk wewenang untuk mengambil keputusan administrasi dan keuangan 

dalam bentuk wewenang untuk menggali sumber-sumber daya keuangan dan 

membelanjakannya untuk tugas rutin dan pembangunan (Hoessein dalam 

Susanto: 2001). Sedangkan menurut Halim (2001) ciri utama suatu daerah 

mampu melaksanakan otonomi daerah adalah: 

1. Kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah. 

2. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, oleh 

karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan 

terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 
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  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, yang 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 pemetintah dalam menciptakan good governance 

sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan 

mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung 

akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal control dan eksternal 

control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam 

mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut pereturan pemerintah PP 

No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran 

menjelaskan bahwa : 1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan. 2) 

dewan berwenang memerintah pemeriksa eksternal didaerah untuk 

malakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.  

  Secara umum, lembaga legilatif mempunyai tiga fungsi yaitu:  

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

2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) 



 4 

3) Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) 

  Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran tersebut 

adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan. DPRD merupakan lembaga 

yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan 

keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas 

pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolan 

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 (di pusat) dan menjamin 

kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil 

guna (Makeuda, 1981 dalam Witono, 2003).  

  Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal (Pramono 2002). Faktor internal adalah 

faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan 

tantang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar 

terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap pangawasan yang dilakukan oleh anggota dewan, 
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diantaranya adalah adanya oportunistik legislatif dan transparansi kebijakan 

publik. 

  Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka jelas peranan 

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai 

yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah 

secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Walaupun pada 

kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam 

pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih 

rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, 

baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan 

program kerja eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam 

anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. 

Program kerja tersebut cenderung merupakan arahan dari pemerintah atasan, 

yaitu pemerintah pusat dan/atau pemda propinsi. 

Dalam pendekatan behaviorisme, individulah yang dipandang secara 

aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada 

dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu 

untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan 

lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual 

mengendalikan lembaga.  
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  Syahruddin dan Taifur (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. La Palombara dalam Winari dan Murni (2007) menyatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, 

yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, 

sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. 

Sedangkan Yudoyono (2000) juga 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. 

  Studi yang dilakukan Saponah dan Mardiasmo (2003) yang meneliti 

pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap 

hubungan anatara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan 

keuangan daerah menunjukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. 

Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh 

dewan. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi 
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kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan. 

  Masih belum konsistennya hasil penelitian sebelumnya dan masih 

terbatasnya penelitian dibidang sektor publik memotivasi peneliti untuk 

meneliti kembali pengaruh perilaku oportunistik legislatif dan trnsparansi 

kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan mngenai 

anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berusaha 

menggabungkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saponah dan 

Mardiasmo (2003) dan Abdullah dan Andra Asmara (2003). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam obyek dan sampel 

penelitaiannya. Penelitian Saponah dan Mardiasmo hanya menggunakan 

DPRD 4 kabupaten se-Malang Raya dan pada saat penyampelan mengambil 

semua sampel anggota Dewan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

DPRD se-Eks Karisidenan Surakarta yang terdiri dari 1 kota dan 6 kabupaten 

untuk dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini juga mengganti variabel 

partisipasi anggaran diganti dengan perilaku oportunistik legislatif 

sebagaimana penelitian Abdullah dan Andra Asmara (2006). Dengan 

perluasan area survey dan sampel penelitian berbeda disamping itu juga 

mengganti variabel yang tidak relevan dengan variabel yang relevan dengan 

harapan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya serta dapat diketahui 

pengaruh perilaku oportunistik legislatif dan transparansi kebijakan publik 
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terhadap hubungan antara pengetahuan dewan mengenai anggaran dan 

pengawasan keuangan daerah. 

  Sesuai dengan apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka 

dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji mengenai “PENGARUH 

PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DAN TRANSPARANSI 

KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA 

PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH” ( Survey Pada DPRD Se-Eks 

Karisidenan Surakarta ) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan 

keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)?  

2) Apakah perilaku oportunistik legislatif akan berpengaruh terhadap 

hubungan antara pengetahuan dewan mengenai anggaran dengan 

pengawasan keuangan daerah (APBD)?  

3) Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap 

hubungan antara pengetahuan mengenai anggaran dengan pengawasan 
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keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)? 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memandang perlu untuk 

memberi pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas ruang 

lingkup penelitian, sehingga dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Untuk 

itu mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dan ruang lingkup 

pada ke tiga variabel yaitu: pengetahuan dewan mengenai anggaran sebagai 

variabel independen, pengawasan keuangan daerah sebagai variabel 

dependen, perilaku oportunistik legislative dan transparansi kebijakan publik 

sebagai variabel moderating.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan anggaran akan 

mempengaruhi dewan dalam pengawasan keuangan daerah atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  
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2) Untuk memberikan bukti empiris bahwa perilaku oportunistik legislatif 

akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang 

anggaran dan pengawasan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

3) Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi akan 

mempengaruhi  hubungan pengetahuan dengan peranan DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik terutama 

pengembangan sistem pengendalian manajeman disektor publik. Selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan. 

Sementara 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). Sedangkan bagi 

partai politik dapat dijadikan acuan pada saat merekrut anggota dewan dan 

pengembangan kader partai. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I         PENDAHULUAN 

Pada bab 1 berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II       TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan berbagai landasan teori dan 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. 

BAB III      METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, 

populasi dan metode pengambilan sampel, sumber data dan teknik 

pengumpulan data , serta metode analisis data. 

BAB IV     HASIL ANALISIS DATA 

Berisi tentang hasil analisis data/hasil pembahasan atas pengukuran 

Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan  

terhadap pengawasan keuangan daerah. Perilaku oportunistik 

legislatif dalam penganggaran daereah berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan keuangan daerah. Transparansi kebijakan 

publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan 

keuangan daerah 
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BAB V      PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil 

pengukuran kinerja yang dilakukan serta saran-saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti. 

 

 


