
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu 

(1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran 

dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagai wakil rakyat, maka fungsi anggaran juga sebagai alat 

pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat 

fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation 

antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah, 2004). 

 Dalam melaksanakan fungsi anggaran, diharapkan lembaga legislatif 

memiliki sumber daya yang memahami tentang anggaran tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang (UU) 17/2003 (tentang keuangan 

negara), UU 15/2004 (tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab 

keuangan negara), UU 32/2004 (pemerintahan daerah), UU 33/2004 (tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah), 

Peraturan Pemerintah 24/2005 (tentang standar akuntansi pemerintahan), PP 

58/2005 (tentang pengelolaan keuangan daerah) merupakan suatu peraturan yang 

baru dimana manajemen keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik 

yang berbeda dari pengelolaan keuangan daerah di era sebelum reformasi. 

 Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru 

dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, 

partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Disamping itu, anggaran harus 

dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented), prinsip efisien dan 

efektif (Value For Money), keadilan dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin 

anggaran (Mardiasmo, 2003). Keberhasilan dari sebuah organisasi bisa diukur dari 

anggaran, karena beberapa kegunaan dari anggaran antara lain sebagai 



perencanaan strategis, membantu mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa 

bagian organisasi, memberi tanggung jawab kepada manajer dan sebagai evaluasi 

kinerja (Govindarajan, 2005). Menurut Peraturan Pemerintah 58/2005 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 pengelolaan anggaran. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut 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 kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum 

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

Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan 

mengalami banyak penyimpangan. Akan tetapi harus dipahami oleh anggota 

DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan 

terhadap pelaksanaan kebijakan (policy) yang digariskan bukan pemeriksaan. 

Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang 

memiliki otoritas dan keahlian profesional, misalnya BPK, BPKP, atau akuntan 

publik yang independen. Dewan dapat meminta BPK atau auditor independen 

lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif. 

(Mardiasmo, 2002) 

 Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang dilakukan DPRD 

khususnya di Kota Bandung, hal ini sesuai dengan penekanan yang sering lebih 

besar terhadap orientasi politik oleh anggota dan alat kelengkapan DPRD. Hal 

tersebut menunjukkan kenyataan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua 

yaitu; legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau kontrol 

(melalui pertanyaan, interpelasi, angket), serta pendidikan politik. (Budiardjo, 

2008) 

 Sejumlah fenomena yang berkaitan dengan pengawasan APBD yang 

terjadi, seperti adanya dorongan dari pihak Lembaga Pengawasan Pembangunan 

& Peradilan Indonesia (LP3I) terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana 

APBD. Berdasarkan laporan masyarakat Hasil Advokasi dilapangan serta 

didukung oleh Hasil Pemeriksaan BPK RI pada TA 2004 – 2005 dan 2006 atas 



Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kota Bandung, banyak terjadi 

penyimpangan dalam penggunaan dana APBD namun hingga saat ini belum 

tersentuh oleh hukum baik melalui Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Bukan 

karena tidak ada gerakan dan upaya dari masyarakat, mahasiswa ataupun LSM 

namun hasil wawancara dengan seorang Jaksa mengatakan bahwa tak mungkin 

mereka melakukan Operasi penegakan hukum yang menyangkut Walikota 

Bandung sesuai dengan arahan pimpinannya. 

 Selain itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan 

Sosial Jawa Barat sdr. Zulkarnaen, Pada Tahun 2006 sudah melaporkan kasus 

penyimpangan Dana BOP oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sdr. Edy 

Siswadi ( sekarang menjabat Sekda Kota Bandung ) ke Kejaksaan Tinggi Jawa 

Barat dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp.25.000.000.000.00 dilampiri oleh 

bukti-bukti otentik serta peryataan dari 14 Kepala Sekolah SD dan SMP se Kota 

Bandung bahwa mereka tidak menerima dana BOS dan siap dijadikan saksi. 

Kemudian Tim Kejati Jabar melakukan pemeriksaan oleh Jaksa sdr. Agus Istiqlal, 

SH hanya kepada orang-orang tertentu dan kasus tersebut hingga saat ini tidak 

tahu rimbanya. Sedangkan Jaksa Agus Istiqlal dimutasikan ke Pusdiklat Kejagung 

RI. Pelapor Zulkarnaen di intimidasi mau dibakar rumahnya serta diteror setiap 

malam untuk tidak terus melaporkan kasus tersebut, kasus tersebut sudah 

dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Penyimpangan pada Dinas Pendidikan 

Kota Bandung kemudian bertambah dengan temuan adanya dana pencairan CEK 

Bendaharawan Dinas Pendidikan oleh sdr.Edy Siswadi, Kepala Dinas Pendidikan 

atas CEK No. c 545254 dan c 545255 tgl 20 Januari 2006 dari Bank Jabar Cabang 

Tamansari Kota Bandung yang menurut BPK tidak ada pertanggungjawabannya. 

Sehingga total Dana BOP/BOS yang telah disalahgunakan seluruhnya mencapai 

kurang lebih Rp. 35,5 Milyar. Masalah tersebut hingga saat ini tidak ada tindak 

lanjutnya terutama dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI tersebut dapat diketahui 

bahwa penyimpangan yang terjadi adalah : 

1. Ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku yang seharusnya dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam pengadaan barang dan/atau 

jasa. 



2. Tidak adanya pengawasan dari atasan satuan unit kerja, sehingga pelaksana 

tugas lalai melakukan yang seharusnya dilakukan seperti membuat SPJ. 

3. Tidak berfungsinya Legislatif selaku pengawas jalannya roda pemerintahan 

serta keuangan APBD yang berasal dari rakyat 

Hasil pemeriksaan BPK RI telah menemukan : 

1. Perbuatan tersebut telah melawan ketentuan yang berlaku/melawan hukum. 

2. Timbulnya Kerugian ril keuangan Negara/daerah. 

3. Potensi merugikan keuangan Negara/daerah 

4. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang seperti menggunakan anggaran bukan 

kepada peruntukannya dsb. 

 Adanya perubahan karakteristik dari tradisional budget ke performance 

budget menuntut anggota dewan untuk memahami perubahan tersebut. 

Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sangat diperlukan agar mereka 

dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Dalam anggaran tradisional, 

kepala daerah dianggap memiliki kinerja yang baik jika mereka dapat 

menghabiskan anggaran yang telah disediakan, tetapi dengan perubahan ke 

anggaran berbasis kinerja, seorang kepala daerah memiliki kinerja yang baik jika 

jumlah atau besarnya anggaran yang digunakan setara dengan pelayanan yang 

dapat diberikannya kepada masyarakat. 

 Realitasnya, peranan dewan ketika menyusun anggaran di masa orde baru 

sangat kecil bahkan tidak ada, apalagi peran masyarakat. Dewan terkesan hanya 

memberikan pengesahan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) yang diajukan eksekutif dan praktis tidak diberi wewenang 

untuk mengubahnya (fungsi legislasi). Dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang signifikan mengenai 

hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-

sama memiliki power. Dewan tidak hanya di beri kekuasaan untuk bersama-sama 

dengan eksekutif menyusun anggaran (fungsi budgeting), eksekutif juga 

bertanggungjawab terhadap DPRD (fungsi controling). 

 Disamping itu, diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah juga 

diikuti dengan pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah yang diikuti pula 

pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya 



reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 

2004). Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Pemberian otonomi 

daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) 

kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara 

optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian 

wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan 

yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi 

peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif 

daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui 

LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (social control). 

 Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Pujirahayu, 2011) dan hasilnya 

menunjukkan bahwa pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan 

adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka 

pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Penelitian (Sopanah dan 

Wahyudi, 2007) menyebutkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan 

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut 

sampel masyarakat. Hubungan yang ditunjukan adalah negatif artinya semakin 

tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin 

menurun. 

 Fenomena yang dapat di amati dalam perkembangan sektor publik dewasa 

ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi 

sektor publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 

(Stanbury, 2003). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban 

lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara 

ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta 

korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 

masyarakat. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 



dana publik (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas ini merupakan salah satu peran 

yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia. Sehingga 

hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pengawasan keuangan daerah yang 

memerlukan suatu pertanggungjawaban. Pada bagian lain akuntabilitas lebih 

terkait dengan tanggung jawab keuangan, dimana sumber keuangan didapat, 

bagaimana penganggaran, peruntukan dan mekanisme pelaporannya. Akuntabel 

berarti administrasi tertib, wajar, transparan dan dapat diaudit sewaktu-waktu 

(Alfian, 2009). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat 

pentingnya akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran 

terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Dengan melakukan 

penelitian pada DPRD Kota Bandung maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas 

Keuangan dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai 

Variabel Moderating” (Penelitian pada DPRD Kota Bandung). 

 Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penulis 

membuat pengetahuan anggota dewan tentang anggaran disini sebagai variabel 

moderating atau variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah. Seperti 

dijelaskan oleh teori Pramono (2002) bahwa pengawasan anggaran yang 

dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dimana 

faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara 

langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah 

pengetahuan tentang anggaran. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang penulisan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu: 

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

akuntabilitas keuangan ? 



2. Apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran memperkuat 

pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas 

keuangan? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan keuangan daerah 

mempengaruhi terhadap akuntabilitas keuangan. 

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan anggota dewan 

tentang anggaran mempengaruhi hubungan antara pengawasan 

keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris adanya 

pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah terkait akuntabilitas publik. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya akan meningkatkan peran dewan dalam pengawasan 

keuangan daerah terkait APBD sehingga terwujud pemerintahan yang 

baik (good government). Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat 

program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan 

kapabilitasnya. 

 

3. Bagi Pengembangan Ilmu pada Bidang Akuntansi Sektor Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama 

pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat menambah bagi referensi dan 

mendorong dilakukannya penelitian-penelitiaan mengenai akuntansi 



sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna 

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Partai Politik 

Sebagai masukan dalam melakukan evaluasi dan seleksi terhadap  

kader/calon legislatif bagi masing-masing partai. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bandung dengan mendatangi 

objek yang menjadi pilihan penulis dalam pengumpulan data yaitu DPRD Kota 

Bandung setempat yang beralamat di Jl. Aceh No.36 Bandung. Adapun waktu 

penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Mei 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


