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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi ini, tuntutan terhadap reformasi politik yang terjadi 

di Indonesia telah merubah sistem kehidupan Negara. Tuntutan terhadap 

paradigma Good Governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakan lagi. 

Good Governance adalah suatu konsep baru yang digunakan sebagai upaya untuk 

menciptakan lingkungan yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme 

(KKN) dan penciptaan sistem pemerintahan yang berimbang. Aparat pengawasan 

intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan aspek-

aspek Good Governance.  

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa 

perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu agenda 

reformasi tersebut adalah adanya desentralisaasi 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 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai 

dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang 

dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan 

yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono 

kala itu, tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, 



pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta 

antar daerah. Dalam UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang menjadi landasan 

otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut 

melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dipandu dengan 

Kepmendagri No,29/2002. 

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 

Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

yang disahkan pada tanggal 7 mei 1999 dan mulai berlaku secara resmi seperti 

yang telah disebutkan diatas. Dan saat ini kedua Undang-Undang tersebut telah 

digantikan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai Undang-Undang baru 

yang bertujuan menggantikan, mengatur kembali, memperbaiki, memantapkan 

dan menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Dengan adanya UU No.32/2004 terdapat perubahan signifikan, salah 

satunya mengenai bentuk Pemerintahan Daerah dan mengenai 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta kedudukan, tugas, wewenang dan hak 

DPRD. Dimana dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksudkan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 2), Pemerintah Daerah adalah Gubernur, 

Bupati / Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD 

karena Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh pemilih di 

daerah tersebut secara demokratis. Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan 

DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat 

kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga 

pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya 



tidak saling membawahi (Penjelasan Umum angka 4). DPRD memiliki fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 41).  

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi 

Daaerah 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 public di daerah bersama-sama 

Kepala Daerah.  

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah 

tuntutan terhadap pemerintah untuk 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 dewan 

semakin meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menjelaskan bahwa : 1. Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2. 

Dewan berwenang  memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap pengelola anggaran. 

Penelitian mengenai pengawasan oleh dewan telah sering dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Sopanah (Universitas 

Widya Gama Malang) dan Mardiasmo (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) 

dalam Laporan Jurnal Ilmiah Sosial Simposium Nasional Akuntansi VI yang 

berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik 

Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan 

Pengawasan Keuangan Daerah”. Sedangkan penelitian mengenai penerapan 

konsep good governance juga telah dilakukan beberapa peneliti, seperti yang 

pernah dilakukan oleh Dini Nur Fakhriani (Unversitas Padjadjaran Bandung) 

dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Antara Akuntabilitas Keuangan 



Ditinjau Dari Konsep Good Governance Dengan Kinerja Organisasi, serta 

penelitian yang dilakukan oleh Renovator S (Universitas Padjadjaran Bandung) 

dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penelitian ini penulis menggabungkan dua unsure variable independen dari 

penelitian yang berbeda seperti yang disebutkan di atas, yaitu mengenai 

kompetensi dewan tentang anggaran dan akuntabilitas keuangan sector publik.     

 Berdasasrkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah tersebut diatas dan menuliskannya kedalam bentuk 

Skripsi dengan judul: “PENGARUH KOMPETENSI DEWAN TENTANG 

ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP 

AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIK”.  

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi Dewan tentang anggaran dan 

pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan sektor publik. 

2. Apakah kompetensi Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas keuangan sektor publik.  

3. Apakah pengawasan keuangan daerah oleh Dewan akan berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas keuangan sektor publik. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut :  



1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetemsi dewan tentang 

anggaran dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan 

sektor publik. 

2. Untuk mengetahui apakah kompetensi dewan tentang anggaran akan 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan sektor publik. 

3. Untuk mengetahui apakah pengawasan keuangan daerah (APBD) akan 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan  sektor publik. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu : Fungsi Legislasi 

(fungsi membuat peraturan perundang-undangan), Fungsi Anggaran (fungsi untuk 

menyusun anggaran), dan Fungsi Pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja 

eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi 

pengawasan anggaran.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi 

yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh :  

1. Penulis  

Sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang akhir sarjana. Juga 

berguna untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

penulis tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

luas dan lebih jelas mengenai kesesuaian fakta lapangan dengan teori yang ada 

serta memberikan penulis pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia kerja. 

2. Pemda dan Dewan 

Diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan otnomi daerah khususnya dalam pengawasan anggaran (APBD) 

agar terciptanya pemerintahan yang baik. 



3. Pihak Lain 

Sebagai sumber informasi dan bahan referensi yang dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut 

yang lebih luas dan mendalam.  

1.6 Kerangka Pemikiran 

Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban Negara yang 

dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun 

barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut. 

Pengertian keuangan Negara di atas adalah merupakan salah satu dari 

berbagai macam definisi keuangan Negara yang ada. Banyak para ahli 

mendefinisikan tentang keuangan Negara yang pada dasarnya definisi-definisi 

yang dikemukakan tidak jauh berbeda pengertiannya satu dengan yang lain. 

Berikut ini beberapa definisi mengenai keuangan Negara :  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

Negara Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut : “Keuangan Negara adalah semua 

hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 

milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut”.  

 Pendapat M. Hadi seperti yang dikutip oleh Arifin Sabeni dan Imam 

Ghozali dalam bukunya “Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan” (2001:18) 

adalah sebagai berikut : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban 

yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik yang 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara, 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.  



 Pendapat yang hamper sama dengan kedua definisi di atas, dikemukakan 

oleh M. Marsono seperti yang dikutip oleh Arifin Sabeni dan Imam Ghozali 

dalam bukunya “Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan” (2001:18) adalah 

sebagai berikut : “Keuangan Negara adalah semua hak-hak Negara bernilai 

dengan uang, demikian pula segala sesuatu (berupa uang dan benda) yang 

didapatkan berhubungan dengan hak-hak itu”.  

 Dari berbagai definisi keuangan diatas, dapat diambil pokok pengertiannya 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut, Keuangan Negara pada pokoknya adalah:  

a. Semua masalah yang menyangkut  tentang kekayaan milik Negara atau segala 

sesuatu milik Negara yang dapat dinilai dengan uang, baik yang berada dalam 

pengurusan pemerintahan maupun yang berada dalam kepengurusan lembaga-

lembaga atau bank-bank pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang.  

b. Semua hak dan kewajiban pemerintah atau segala sesuatu yang dapat dimiliki 

dengan uang Negara.  

c. Kekuasaan pemerintah yang dapat menyebabkan bertambah atau 

berkurangnya keuangan Negara.  

Berdasarkan dari uraian dari pengertian keuangan Negara di atas, maka 

pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan 

Negara dimana “Negara” dianalogikan dengan “Daerah”, hanya saja dalam 

pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dalam batas-batas kewenangan daerah 

seperti yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. 

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan 

sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduk 

sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara 

lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai 

peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik dalam mewakili 

konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.  



DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan 

tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukuannya secara 

proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal 

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain-lain. 

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah 

salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, dimana anggota dewan 

diharapkan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. 

Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus 

memperhatikan aspek-aspek untuk terselenggaranya Good Governance, yaitu :  

1. Keadilan 

2. Transparansi 

3. Partisipasi 

4. Akuntabilitas 

 Aspek yang tekandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa 

publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pihak yang memberi kepercayaan. 

 Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan.jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi 

akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi 

yang tidak memadai merupakan salah satu fakor  penting penyebab tidak dapat 

diperolehnya laporan pertanggungjawaban mengenai pengolahan keuangan 

organisasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan 

akuntabilitas keuangan secara penuh. 



Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba merumuskan hipotesisnya 

sebagai berikut :  

Ho : ρ ≤ 0 Kompetensi Dewan dan Pengawasan Keuangan Daerah tidak 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Sektor Publik 

Ha : ρ > 0 Kompetensi Dewan dan Pengawasan Keuangan Daerah memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Sektor Publik 

Ho1 : ρ1 ≤ 0 Kompetensi Dewan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik 

Ha1 : ρ1 > 0 Kompetensi Dewan memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik 

Ho2 : ρ2 ≤ 0 Pengawasan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik 

Ha2 : ρ2 > 0 Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik 

Dari pemikiran-pemikiran di atas penulis mencoba merangkainya dalam 

bentuk diagram sebagai suatu kerangka pemikiran yang ditunjukkan pada halaman 

berikut ini: 

 

 

 
 
 
 



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar Hukum: 
- UU No. 32 tahun 2004 
- UU No. 33 tahun 2004 
- UU No. 22 tahun 2003 
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian dan laporan ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang 

diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut 

dengan dasar teori yang telah dipelajari. Metode ini bukan saja memberikan 

gambaran terhadap fenomena tapi juga menerangkan hubungan, menguji 

hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu 

masalah yang ingin dipecahkan. 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang andal dan memadai, penyusun melakukan 

pengumpulan data dengan cara :  

1. Studi Lapangan, yaitu melakukan peninjauan secara langsung dengan meneliti 

objek yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk 

memperoleh data primer yang diperlukan itu, yang meliputi :  

a. Observasi, yaitu dengan mengadakan peninjauan langsung pada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menjadi objek 

penelitian. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab terhadap pihak yang 

terkait yaitu Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta. 

c. Kuesioner, yaitu dengan menyebarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner 

untuk mendapatkan data yang dibagikan kepada responden 

2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku serta literature 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada kantor 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang beralamat di                  

Jl. Gandanegara No. 2 Purwakarta Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Februari 2009 sampai bulan Oktober 2009. 


