
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Krisis multidimensional yang telah melanda bangsa Indonesia telah 

menyadarkan kepada bangsa Indonesia akan pentingnya menggagas kembali 

konsep otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali 

sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya 

efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntanbilitas, dan demokratisasi nilai-nilai 

kerakyatan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan 

negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah 

otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan 

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi 

masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia selama ini, 

pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan 

sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini 

terlihat di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana dua 

pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai dari bantuan dan 

sumbangan dari pemerintah pusat. 

Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya 

manusia dan kelembagaan juga disebabkan oleh batasan hukum. Pemberlakuan 

Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang mengalokasikan sebagian jenis-jenis 

pajak yang gemuk bagi pemerintah pusat merupakan salah satu faktor penyebab 

keterbatasan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaannya. 

Kondisi semacam ini tidak akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

mana yang diharapkan. Pemerintah darah kurang diberi keleluasaan (local 



 

discreation) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Otonomi yang 

selama ini diberikan tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, 

penyiapan sumber daya manusia yang professional, dan pembiayaan yang adil. 

Akibatnya yang terjadi bukannya terciptanya kemandirian daerah, tetapi justru 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. 

Penyelenggaraan otonomi daerah perlu diimbangi dengan kemampuan 

untuk menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerahnya 

masing-masing. Menyadari akan hal tersebut dan dalam upaya mengakomodir 

berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah, pemerintah pusat 

mensahkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah yang memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan 

nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan 

pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara 

lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengukur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Namun, karena Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan 

keadaan yang terus berkembang, ketatanegaraan serta kebutuhan penyelenggaraan 

daerah, maka Presiden Republik Indonesia atas persetujuan DPR pada tanggal 15 

Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang otonomi 

daerah yang baru yaitu : 

1.  Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan  

2.  Undang-undang No.33 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

 Dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut membuka peluang dan 

harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih 

adil dan proporsional. Dampak pengimplementasian undang-undang ini terhadap 

satu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda-beda, tergantung pada sumber-



 

sumber penerimaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan demikian 

pengimplementasian undang-undang ini, disamping akan memacu pembangunan 

di daerah juga mempunyai potensi untuk mendorong munculnya disparatis, 

namun keberadaannya paling tidak memberikan perubahan kearah yang lebih baik 

khususnya pada sektor penerimaan keuangan daerah.  

Sekretariat daerah kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah No. 4 tahun 2005 tentang pembentukan 

organisasi sekretariat daerah kabupaten Purwakarta, berupaya untuk 

melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin demi terwujudnya Good Governance 

sebagai prasarat bagi setiap pemerintahan dimana sekretariat daerah kabupaten 

Purwakarta merupakan salah satu perangkat yang mempunyai dampak langsung 

maupun tidak langsung kepada Dinas/Instansi terkait maupun masyarakat, 

sehingga tuntutan terhadap peningkatan pelayanan mau tidak mau harus 

dilaksanakan guna tercapainya pengelolaan administrasi keuangan daerah yang 

berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi 

sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, perlu dilakukan pengelolaan dana publik yang mendasarkan pada konsep 

value for money (VFM). Maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah 

dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Dengan pendekatan kinerja 

dapat menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan khususnya dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dimana hasil dari kegiatan akan dikaitkan 

dengan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana serta metode kerja.  

Dalam konsep yang lebih luas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 

Tahun 2000 sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut: 

1.  Pengelolaan (Optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-

sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau 

penghematan yang mungkin dilakukan. 

2.  Ditetapkan oleh badan Eksekutif dan badan Legislatif, dilaksanakan 

oleh badan Eksekutif, serta diawasi oleh badan Legislatif dan seluruh 

komponen masyarakat daerah. 



 

3.   Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. 

4.  Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien dan ekonomi. 

5.  Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas. 

 Pada akuntansi sektor publik, segala keputusan tentang perencanaan dan 

perealisasian pencarian dan penggunaan dana akan tercermin pada laporan 

anggaran dan realisasi APBD. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sering kali lebih ditekankan 

pada pencapaian target. 

 Pada dasarnya, pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang 

analisis yang saling terkait yang satu dengan yang lainnya. Ketiga bidang analisis 

tersebut meliputi : 

1.  Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah 

daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan potensial dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan 

tersebut. 

2.  Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-

biaya dari suatu pelayan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan 

biaya-biaya tersebut meningkat. 

3.  Analisis anggaran, analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan 

pengeluaran serta kecendrungan yang diproyeksikan untuk masa 

depan. 

 Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan 

sendiri, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal serta 

melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan 

anggaran daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah serta pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 

merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu 

maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang 

optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya 

sendiri. 



 

 Kewenangan yang diberikan kepada daerah begitu besar dapat 

mengakibatkan rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan. 

Pengawasan terhadap pemerintah daerah mutlak diperlukan karena 

penyelenggaraan Negara dilakukan oleh manusia yang memiliki sifat khilaf da 

salah, dengan tujuan utama untuk memahami apa yang salah sehingga dapat 

dilakukan perbaikan dalam waktu yang tepat. Dalam kata lain, pengawasan dalam 

pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara 

dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengawasan tersebut 

harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap 

pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini.  

 Pengawasan dan pengendaliaan dalam pelaksanaan anggaran daerah pada 

dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah 

berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan politik dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya, anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) mampu menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan 

penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain harus mampu mencerminkan kebutuhan 

riil masyarakat daerah dan sejalan dengan kerangka kebijaksanaan nasional atas 

dasar prinsip Negara kesatuan. Untuk tercapainya sasaran tersebut maka perlu 

adanya usaha untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah melakukan 

pengawasan fungsional terhadap anggaran pendapatan dan belanja darahnya 

sendiri. 

 Salah satu sorotan dalam pengawasan fungsional ini adalah mengenai 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang perlu dilaksanakan segala 

ketentuannya agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pembangunan dan guna 

tercapainya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel atau dapat 

dipertanggungjawabkan yang berorientasi pada kinerja. Melalui akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat mengukur sejauh mana tingkat 



 

keberhasilan pelaksanaan program maupun kegiatan sekretariat daerah kabupaten 

Purwakarta.  

Selanjutnya, menurut peneliti terdahulu Mochammad Syahid (2006) 

selaku mahasiswa Universitas Padjadjaran mengartikan, bahwa “berdasarkan 

berdasarkan kerangka pemikiran dan kerangka masalah dan hipotesis penelitian 

yang dia buat dapat dikemukakan bahwa pengawasan fungsional berperan secara 

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam 

penerapan otonomi daerah.” 

 Objek peneliti terdahulu adalah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Subang. Penulis melakukan penelitian ini pada dasarnya sama saja yaitu ingin 

mengetahui seberapa besar peran pengawasan fungsional terhadap efektivitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah. 

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu adalah objek penelitiannya yaitu pada 

Pemerintah Daerah Purwakarta dan tahun penelitian yang dilakukan 

 Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Peranan 

Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakarta.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan diteliti adalah : 

Seberapa besar peranan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah pada pemerintah 

daerah kabupaten Purwakarta. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk menguji seberapa besar peranan pengawasan fungsional terhadap 

efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan otonomi 

daerah pada pemerintah kabupaten Purwakarta. 



 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak 

tertentu, yaitu :  

1.  Bagi penulis, diharapkan untuk menambah wawasan penulis dan 

pemahaman penulis mengenai masalah yang diteliti dibidang akuntansi 

pemerintahan, khususnya mengenai pengawasan fungsional dan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah. 

Selain itu diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 

Universitas Widyatama (d/h STIEB) 

2.  Bagi instansi yang bersangkutan, diharapkan penelitian dapat menjadi 

masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk 

melaksanakan pengawasan demi terciptanya pengelolaan keuangan 

daerah yang efektif. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka pemikiran dan Hipotesis Penelitian. 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

  Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah 

kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemberian otonomi daerah 

akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efektif, efisien, dan 

profesional. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : 

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 



 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

  Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam analisa CSIS yang 

dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu 

kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari 

kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, 

pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan 

demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. 

  Sedangkan, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga 

tujuan, yaitu : 

1.  Untuk menunjukkan apa yang disebut political equality, artinya melalui otonomi 

daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 

2. Untuk menciptakan local Accountability, dengan otonomi akan meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 

3.  Untuk mewujudkan local rensponsiveness, artinya dengan otonomi daerah 

diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang 

muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi 

daerah. 

 Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut undang-

undang No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah 

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran serta aktif 

masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 

terpadu secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur 

tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 

 Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam 

dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas 

permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, 

kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup 



 

masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi 

daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk 

menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis ekonomi daerah.  

 Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah 

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal yang 

akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan, 

pengendaliaan, dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan 

dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada 

pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan 

bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Agar tidak terjadi penyimpangan 

dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut 

harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Dalam praktik lembaga pemerintahan 

sebagai lembaga ekonomi, pengawasan merupakan suatu unsur penting dalam 

rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah 

yang bersih dan berwibawa. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : 

“Untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” 

 

  Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan-kebijakan 

pemerintah di bidang pengawasan, yang menempatkan posisi pengawasan pada 

posisi penting, sama pentingnya dengan fungsi perencanaan maupun pelaksanaan 

dalam proses pembangunan.  

 Salah satu pengawasan dalam audit oprasional terhadap pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah terdapat pengawasan fungsional, menurut 

Supriyono dalam bukunya “Pemeriksaan manajemen dan pengawasan pemerintah 

Indonesia.” (1990;187) menyebutkan bahwa : 



 

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern 

pemerintah yang dilaksanakan  terhadap pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.”             

 

 Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 

menyebutkan bahwa : 

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

Lembaga/Badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan 

pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.” 

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik 

pengawasan di Indonesia. Fungsi dari pengawasan fungsional adalah melakukan 

evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan pengawasan 

internal mengenai Inspektorat kabupaten sebagai salah satu aparat pengawasan 

fungsional, sudah cukup diketahui peranannya, dengan tugas pokok melaksanakan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan 

kekayaan daerah. Aparat pengawasan fungsional yang paling rendah tingkatannya 

adalah Inspektorat Kabupaten/Kotamadya. Pada dasarnya kedudukan Inspektorat 

Kabupaten/Kotamadya terhadap Bupati/Walikota adalah sama dengan kedudukan 

Inspektorat propinsi terhadap Gubernur. Adapun objek dari pengawasan 

fungsional adalah anggaran. Anggaran yang direalisasikan kedalam APBD 

merupakan rencana keuangan daerah baik dari segi penerimaan maupun 

pengeluaran yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan dimasa yang akan datang. 

Keuangan daerah harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai dengan sasaran-

sasaran yang telah direncanakan. 

 Pengelolaan keuangan daerah sering kali diartikan sebagai mobilisasi 

sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pandangan seperti ini terlalu 

menyederhanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang 

reaktif dan sepihak. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan persoalan pencarian 

dan penggunaan dana masyarakat yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip 



 

transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi berarti keterbukaan 

dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. 

Akuntabilitas berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 

penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, sedangkan value for 

money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.  Tjahjanulin  (2002) mengemukakan bahwa 

bila ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan 

pengelolaan keuangan adalah : 

“Proses penyusunan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang 

dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu 

tujuan.” 

 Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang 

memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggungjawab. Dengan demikian, maka anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat 

dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga dalam 

pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan 

anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Anggaran kinerja yang dibuat 

berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah disepakati bersama antara 

kepala daerah dan DPRD. Renstra akan menguraikan strategis dan prioritas 

program serta mencerminkan visi dan misi Bupati. Dengan anggaran akan terlihat 

hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome, yang akan mendukung 

terciptanya tingkat efisiensi dan efektivitas dari setiap jenis pelayanan. Dengan 

pendekatan kinerja ini bias terlihat tanggungjawab dan keterbukaan dalam 

melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat 

diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Jika kita dapat mengukur, 

maka kita dapat mengawasi, mengatur dan memperbaikinya. 

 Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah perlu 

dikelola secara tertib dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan yang 



 

berlaku yang berorientasi pada kenerja, disertai dengan adanya penetapan 

pengawasan fungsional, sehingga keefektifan, keefisiensian, dan keekonomian 

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan yang 

adil dan merata serta peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dapat 

tercapai. 

Berikut skema kerangka pemikiran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

1.5.2 Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

“Pengawasan fungsional berperan secara signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah.” 

Pemerintah Daerah & DPRD 
Kabupaten Purwakarta 

Visi & Misi  Pemda Kabupaten 
Purwakata 

Tujuan-tujuan Pengelolaan 
Keuangan 

Anggaran Pendapatan & 
Belanja Daerah 

Pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Efektivitas Pelaksanaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengawasan 
Fungsional 



 

 

1.7 Metode penelitian 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. 

Metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam penelitian yang meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisis, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

(Nazir, 1999 ; 63). Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode survey. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang 

berlokasi di Jl. Ahmad yani No. 170 Purwakarta dan Bagian Keuangan Sekretaris 

Daerah di Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta. Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan Februari 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


