
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengawasan Keuangan Daerah 

2.1.1 Pengertian Pengawasan 

 Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk 

menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam 

proses manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan 

sesuai waktunya.  

 Sulaiman (2002) menyatakan bahwa pengawasan adalah ”suatu usaha 

untuk menjaga agar suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sehingga dapat memperkecil timbulnya hambatan-hambatan agar 

segera dapat mengantisipasi melalui tindakan perbaikan”. Sehingga pengawasan 

keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di 

susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. 

 Pengawasan menurut Situmorang dan Juhir (dalam Adisasmita, 2011) 

adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak 

dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses 

dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil apabila 

prestasi tidak seperti yang direncanakan.  

 Kemudian Adisasmita (2011) menyebutkan bahwa suatu pengawasan 

dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik: 

1. Pengawasan mudah dipahami. 

2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat. 

3. Pengawasan bersifat ekonomis. 

4. Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan. 

 Pandangan lain tentang pengawasan dikemukakan oleh Siagian (dalam 

Adisasmita, 2011), menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan 

dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 



pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

 Sementara itu menurut Tanjung dan Supardan (dalam Adisasmita, 2011), 

menyatakan bahwa Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk 

menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan. 

 Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan untuk mencapai tujuan 

dari yang telah direncanakan, maka perlu ada pengawasan, karena dengan 

pengawasan tersebut tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan 

berpedoman pada rencana (planning) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

 Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan 

yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. 

Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. 

Pada pengawasan yang sering mengacu pada tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak di luar eksekutif. 

 Pengawasan oleh DPRD dilakukan pada tahap awal. Ini dilakukan agar 

tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya 

penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, maka pemberian wewenang tersebut 

harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat 

dioptimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (balance of power) 

bagi eksekutif secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk social 

control. 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu 

sangat penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan (Adisasmita, 2011) 

sehingga pengawasan diadakan dengan maksud yakni: 

1.  Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 

2. Memperbaiki kesalan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau 

timbulnya kesalahan baru. 



3. Mengetahui apakah penggunaan anggaran (budget) yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

4. Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) 

seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam 

planning. 

 Sebenarnya perencanaan dan pengawasan itu dilakukan secara bersamaan. 

Kebutuhan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pemerintah sangatlah 

kompleks. Oleh karena itu, terlebih dahulu melakukan taksiran pengeluaran 

anggaran yang merupakan aprosiasi yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. 

Pengawasan operasi dilakukan untuk membantu pimpinan menghindari 

pengeluaran melebihi anggaran sebagaimana terdapat dalam prinsip anggaran dan 

pembukuan (Rachmat, 2010). 

 Dengan pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi 

pengambilan keputusan untuk (Mustopadidjaja, 2003) : 

1)  Menghentikan atau menindaklanjuti kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan; 

2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan, hambatan dan ketidak adilan; 

3) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk 

mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan 

pencapaian visi dan misi organisasi. 

2.1.2 Keuangan Daerah 

 Dalam pasal 1 butir 1 UU no.17 tahun 2003 menyatakan bahwa 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. 

Pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara serta segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai 

dengan uang (Bazwir, 1999). 



 Dari pengertian keuangan di atas, maka pengertian keuangan daerah pada 

dasarnya sama dengan pengertian keuangan Negara di mana “Negara” 

dianalogikan dengan “Daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah 

adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat menjadi kekayaan daerah 

berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut dan tentunya 

dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan et.al, 1997). 

2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah 

 Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah 

disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. 

Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, 

tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas 

kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas, system pengawasan akan memastikan 

bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum 

dalam rangka memenuhi rasa keadilan.    

 Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) 

menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan 

yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan 

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 Berdasarkan ruang lingkup pengawasan Fatchurrochman (2002) 

membedakannya menjadi dua yaitu : (1) Pengawasan internal yang terdiri dari 

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan (2) Pengawasan Eksternal. 

Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 menyebutkan adanya dua jenis pengawasan 

yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan 

Melekat (WASKAT) adalah suatu pengawasan yang merupakan bagian integral 

dari suatu manajemen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) 

Penggarisan struktur organisasi dengan pembagian tugas beserta uraiannya yang 

jelas. (2) Rincian kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat 

menjadi pedoman bagi yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan. (3) 

Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk 



hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan 

beserta sasaran yang harus dicapai. (4) Prosedur kerja yang merupakan petunjuk 

pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan. (5) Pencatatan hasil kerja 

serta pelaporan yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan, baik mengenai 

pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan. (6) Pembinaan 

personel yang terus menerus agar pelaksanaan menjadi unsur yang mampu 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.  

 Pengawasan fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi 

pemerintah, atau juga yang dikenal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP). APIP terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Inspektorat Jendral Departemen (IRJEN) atau Unit Pengawas Lembaga Non 

Departemen, Inspektorat Wilayah (IRWIL), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), 

Satuan Pengawas Intern (SPI).   

 Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan 

atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan 

untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang 

berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang 

dilakukan oleh aparat fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal 

departeman, lembaga Negara atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga 

khusus pengawasan.  

 Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara 

langsung dan tidak langsung serta preventif dan reprentif. Pengawasan langsung 

dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek 

sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan 

cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara 

mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif 

dilakukan melalui pre audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif 

dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat 

(inspeksi). 



 Alamsyah (dalam mulyana, 2010) menyebutkan bahwa tujuan adanya 

pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-

benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran 

yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benarbenar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan 

agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang 

terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai 

dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. 

Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, 

DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang 

independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan 

tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap 

tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001: 189). Tetapi 

Pengawasan diperlukan mulai pada tahap 1). Pengawasan saat perencanaan 2). 

Pengawasan saat pengesahan 3). Pengawasan saat pelaksanaan, dan 4). 

Pengawasan saat pertanggungjawaban. 

2.2 Akuntabilitas Keuangan 

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas 

 Kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai 

agent dalam mengelola sumber daya pemerintah daerah sangat mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat. Menurut teori keagenan akan timbul potensi konflik 

keagenan (agency problem) antara principal dan agent (Jensen and Meckling, 

1976). 

 Konflik keagenan timbul karena pemerintah daerah melakukan pekerjaan 

yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan utama yaitu memberikan 

pelayanan kepada publik yang dapat mensejahterakan masyarakat. Manajemen 

pemerintah daerah dapat bertindak untuk memakmurkan diri sendiri atau 

sekelompok dengan membebankan biaya sebagai pengeluaran pemerintah. 

 Dalam kaitan dengan hubungan keagenan, akan timbul agency cost. 

Principal harus mengeluarkan biaya untuk memonitor agen, agar senantiasa 



bertindak sesuai dengan kepentingan Principal. Biaya ini dikenal dengan 

monitoring cost. Pada sisi lain, agent harus mengeluarkan biaya untuk 

menyakinkan principal dalam melaksanakan pekerjaannya, biaya ini disebut  

bonding cost (Kam. Vernon, 1990). 

 Perwujudan kewajiban seseorang atau suatu unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan 

secara periodik disebut akuntabilitas (Ismail Mohamad dkk, 2004). 

 Menurut Mardismo (2001) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

dan ungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua 

macam, yaitu: 1). Akuntabilitas vertikal (vertical accountabilitiy), dan 2). 

Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). 

 Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external control) 

yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Birokrasi dikatakan accountable 

apabila dinilai secara objektif oleh masyarakat luas. Menurut Sulistoni (2003) 

pemerintahan yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu 

menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan 

tepat kepada masyarakat, (2) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

publik (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) 

Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 



 Mardiasmo (2001) mengemukakan bahwa fenomena yang terjadi dalam 

perkembangan sektor publik di indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan 

akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah 

dilaksanakan secara periodik. Nordiawan (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas 

adalah ”mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik”. 

2.2.2 Dimensi dalam Akuntabilitas 

 Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang 

harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for 

probity and legality) 

 Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas 

hukum (legality accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber 

dana publik. 

2. Akuntabilitas proses (process accountability) 

 Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 

Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang 

cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemerikasaan terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa 

ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan liar di luar yang ditetapkan, serta 

sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya 

pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan 

pemerikasaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap 



proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati 

dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan 

secara fair melalui Compulsory Competitive Tendering (CTT), ataukah dilakukan 

melalui pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

3. Akuntabilitas program (program accountability) 

 Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 

minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)  

 Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 

terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas. 

 Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa dalam Governmental 

Accounting Standards Board (GSAB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang 

Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan 

tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan 

akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut: 

… Accountability requires governments to answer to the citizenry to 

justify the raising of public resources and the purposes for whice they are 

used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry 

has a “right to know”, a right to receive openly declared facts that may 

lead to public debate by the citizens and their elected representatives. 

Financial reporting plays a major role in fulfilling government‟s duty to 

be publicly accountable in a democratic society (par:50). 

  

 Pernyataan tersebut menunjukan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian 

informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga 

memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas 

semua aktivitas yang dilakukan. Kemudian Witono Banu (dalam Candra Mulyana, 

2010) menyatakan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas baik keuangan 

pemerintah daerah maupun akuntabilitas publik, ada satu metode yang disarankan 



IMF, yaitu Code of Good Practices on Fiscal Transparancy dengan empat unsur 

yang terkandung di dalamnya, yaitu: 

a) Clarity of rules and responsibilities, yaitu tugas dan kewenangan serta 

tanggung jawab setiap institusi pemerintahan harus jelas. Di samping itu, 

harus ada pula kerangka hukum dan administratif yang jelas dalam 

manajemen keuangan dan anggaran. Misalnya harus jelas secara hukum 

mengenai jenis-jenis penerimaan negara dan cara-cara 

mengadministrasikan penerimaan tersebut. 

b) Public availability of information, yaitu masyarakat luas harus 

mendapatkan informasi secara lengkap mengenai keseluruhan hal yang 

terkait dengan keuangan dan anggaran pemerintah, baik di masa lalu, 

sekarang dan akan datang. Dalam hal ini termasuk mengenai jumlah 

laporan dan penjelasan dari laporan tersebut. 

c) Open budget preparation, execution and reporting, yaitu bahwa setiap 

langkah, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran perlu 

disampaikan secara terbuka, seperti misalkan arah kebijakan fiskal, 

posisisnya dalam kerangka makroekonomi, estimasi-estimasi penerimaan 

dan pengeluaran. 

d) Independent assurance of integrity, yaitu perlu adanya lembaga 

independen untuk menilai kinerja anggaran pemerintah, misalkan perlu 

badan audit nasional yang independent untuk memeriksa operasi keuangan 

pemerintah. 

2.2.3 Pengertian Akuntabilitas Keuangan 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak 

dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang 

informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana 

masyarakat beserta penggunaannya (Hopwood dan Tomkins, 1984). Mahmudi 

(2005) mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas 

finansial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga- lembaga publik untuk 

membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi 

kepada pihak luar. 



Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk 

pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam 

pertanggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan 

dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami 

(Schiavo-Campo and Tamosi, 1999). Salah satu akuntabilitas yang penting 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan. 

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).  

LAN RI dan BPKP (2001) menjelaskan bahwa: 

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan 

yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup 

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi 

pemerintah.” 

Sedangkan menurut Budi (2009), akuntabilitas keuangan daerah adalah 

kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan dan melaporkan (to report), serta mengungkapkan (to disclose) 

sebagai kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik 

(public money) kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut, yaitu DPRD dan masyarakat luas. 

Tahap-tahap dalam akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana 

keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi 

atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001). Dengan kata 

lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan 

keuangan daerah ke dalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu 

alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.  

A. Perumusan Rencana Keuangan (Proses Penganggaran) 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 



Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran. 

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana 

untuk program atau aktivitas. Aspek-aspek anggaran sektor publik:  

1. Perencanaan  

2. Pengendalian  

3. Akuntabilitas  

Proses penganggaran akan efektif bila diawasi oleh lembaga pengawas 

khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan 

pengendalian anggaran. 

Menurut Mardiasmo (2009) secara singkat dapat dinyatakan bahwa 

anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan 

2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai 

rencana tersebut (pendapatan). 

Perumusan rencana keuangan meliputi: 

1. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:  

a. Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu 

sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

b. Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya 

menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 

c. Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana 

umum (general fund). 

d. Nondiscretionary Appropriatian 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara 

ekonomis, efektif, dan efisien. 

e. Periodik 



Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan 

maupun multi tahunan. 

f. Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-

kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan 

munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 

g. Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 

membingungkan. 

h. Diketahui publik 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

2. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan 

seluruh proses perencanaan dan penganggaran. 

 Pendekatan penganggaran meliputi pendekatan Penganggaran Terpadu, 

pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan pendekatan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penganggaran terpadu merupakan 

unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran 

lainnya, yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran 

terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan 

anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses 

perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementrian Negara/Lembaga 

(K/L) untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementrian 

Negara/Lembaga (RKA-KL) dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, 

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses 

perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi 

dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk 

keperluan biaya operasional. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 

2011) 

3. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan 

bukti pendukung anggaran. 



 Di dalam pengajuan anggaran yang dilakukan oleh SKPD, harus 

dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung anggaran. Dokumen 

anggaran diatur dalam KEPMENDAGRI No. 29/2002 yang selanjutnya 

diganti dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006. 

 

B. Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan 

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk 

melaksanakan kebijakan anggaran. 

Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan meliputi: 

1. Prinsip pelaksanaan belanja daerah 

Menurut Kepres No.17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan 

anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan; 

b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, 

serta fungsi setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen; 

c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang 

bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan 

kemampuan/potensi nasional. 

 

2. Sumber pembiayaan yang jelas 

Sumber-sumber pembiayaan anggaran yaitu: 

a. Pendapatan asli daerah, yaitu dana dari pajak, retribusi serta badan usaha 

milik daerah 

b. Dana perimbangan, menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan 

mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana 



Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alok asi 

Khusus (DAK) . DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 

Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk 

besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. 

c. Pinjaman daerah, misalnya pinjaman dari Bank atau daerah atau Negara 

lain. 

d. Lain-lain pendapat daerah yang sah, misalnya kerjasama dengan investor 

asing (pihak ketiga). 

C. Melakukan Evaluasi atas Kinerja Keuangan 

Di dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan harus memperhatikan 

prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari setiap program dan kegiatan yang 

dilakukan atas penggunaan anggaran. Evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan 

menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu seperti 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Standar Belanja (ASB) dan 

standar satuan harga untuk mengetahui capaian dari program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

 

D. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan 

1. Penyelenggaran akuntansi 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 

ayat (20) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

Negara.” Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa:  

“Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku 

Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi 

keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan 

dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.” 
 

2. Penyampaian laporan keuangan daerah 



Laporan keuangan disampaikan kepada daerah melalui Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah 

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di dalam PP 

Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Standar Akuntansi 

Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah.” 

4. Adanya analisis atas laporan keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi informasi yang lebih kecil, melihat hubungan antar pos laporan 

keuangan dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan entitas pelapor untuk 

tujuan pengambilan keputusan.  

Bernstein Leopold A. (dalam Sastradipraja, 2010) mendefinisikan analisis 

laporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial statement analysis is the judgement process that aims to 

evaluate the current and past financial positions and results of 

operation of an enterprise with primary objective of determining the 

best possible estimates  and predictions about future conditions and 

performance.” 

 Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan saat ini dan masa lalu dan hasil operasi dari suatu organisasi dengan 

tujuan utama untuk menentukan estimasi terbaik dan prediksi tentang kondisi 

masa depan dan kinerja. 

 Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan mengolah 

lebih lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi, dan 

analisis, akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang 

akan datang. Disinilah arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan.  



2.3 Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran 

2.3.1 Lembaga Legislatif Daerah 

 Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, Lembaga Legislatif Daerah (dikenal dengan istilah DPRD) adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Urusan wajib 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan 

urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: 

a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d) penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e) penanganan bidang kesehatan; 

f) penyelenggaraan pendidikan; 

g) penanggulangan masalah sosial; 

h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; 

i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

j) pengendalian lingkungan hidup; 

k) pelayanan pertanahan; 

l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n) pelayanan administrasi penanaman modal; 

o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 

p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. 

 Lembaga Legislatif Daerah Kota/Kabupaten berada di setiap 

kota/kabupaten di Indonesia. Anggota Legislatif Kota/Kabupaten berjumlah 20- 

45orang. Masa jabatan anggota legislatif daerah adalah 5 tahun, dan berakhir 

bersamaan pada saat anggota legislatf yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

2.3.1.1 Tugas atau Wewenang 

 Tugas dan wewenang Lembaga Legislatif Daerah Kota/Kabupaten adalah: 



1. Membentuk Peraturan Daerah Kota/Kabupaten yang dibahas dengan Pimpinan 

Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 

2. Menetapkan APBD Kota/Kabupaten bersama dengan Kepala Daerah. 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota/Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan 

Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. 

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala 

Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap 

rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah 

6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota/Kabupaten 

dalam pelaksanaan tugas desentralisasi daerah yang baru mengucapkan 

sumpah/janji. 

 Anggota Legilatif Daerah (DPRD) memiliki hak interpelasi, hak angket, 

dan hak menyatakan pendapat. Anggota Legislatif Daerah (DPRD) 

Kota/Kabupaten juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda 

Kota/Kabupaten, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, 

membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak 

meminta pejabat negara tingkat Kota/Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, 

badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika 

permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi 

tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari 

(sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 

2.3.2 Pengetahuan 

 Era otonomi daerah pemerintah dituntut untuk menciptakan good 

governance sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan pemerintah dengan 



mengedepankan akuntabilitas oleh karena itu diperlukan internal control dan 

external control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dewan menjadi semakin 

meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang berubah menjadi PP Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban. Anggaran 

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

Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 

 Berdasarkan uraian tersebut bagi dewan merupakan suatu keharusan 

memiliki kualitas sumberdaya manusia yang dapat diandalkan dengan mengingat 

begitu penting peranannya dalam menjalankan kedudukan dan fungsi sebagai 

dewan melalui jenjang pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal bisa 

diperoleh melalui pelatihan, seminar, training serta pengalaman dewan yang 

dibidangi anggaran keuangan daerah. 

Adisasmita (2011) mengatakan bahwa: 

“kemampuan kerja aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahliannya. Oleh sebab itu 

peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada pendidikan dan 

pelatihan serta memperluas pengalaman aparatur melalui studi-studi 

banding ke tempat lain”. 

 Sasaran yang ingin diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi 

sumber daya manusia aparatur adalah diarahkan pada pengembangan dan 

peningkatan aspek-aspek seperti a). Pengembangan dan kemampuan 

melaksanakan tugas dan peraturan sebagai aparatur pemerintah, sehingga dapat 

memenuhi standar yang telah ditentukan untuk suatu tugas tertentu dan mampu 

mengambil keputusan secara mandiri dan profesional, b). Peningkatan motivasi, 

disiplin, kejujuran, etos kerja dan rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh 

semangat jiwa pengabdian dan, c). Perubahan sikap dan perilaku yang mengarah 

pada berkembangnya keterbukaan, sikap melayani dan mengayomi publik sebagai 

tugas dan tanggung jawab pokoknya (J.B. Kristiadi dalam Rahardjo Adisasmita, 

2011). 

 Yudono (dalam Simson Warimon et.al, 2007) menyatakan, bahwa DPRD 

akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan 



kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara 

proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal 

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain 

sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan 

keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan 

mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi 

adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. 

 Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi 

anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam 

menghasilkan sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan anggota dewan yang 

harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam 

menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian anggota dewan dalam 

berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya 

(Mardiasmo, 2002). Pada tahap pertanggungjawaban pengetahuan anggaran, 

dewan secara langsung dapat mendeteksi adanya suatu kebocoran dan 

pemborosan anggaran yang terjadi dengan melakukan kajian dan evaluasi 

terhadap laporan pertanggungjawaban, laporan perhitungan APBD, dan Nota 

perhitungan APBD. 

 Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan bahwa, pengetahuan pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir 

yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak, kemudian 

pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan 

kontribusi yang lebih baik apabila di dukung pendidikan dan pengalaman yang 

memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian maka pengetahuan akan 

memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan. 

 Kemudian Halim (dalam Simson Warimon et.al, 2007) mengartikan 

bahwa, ’pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, 

berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari’. 

 Dalam Pengetahuan diperlukan juga pemahaman, sebagaimana yang 

diartikan Peter Salim dan Yeni Salim dalam kamus besar bahasa Indonesia yang 

mengatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam 



mengartikan sesuatu hal, dan merupakan suatu proses, perbuatan, cara memahami 

dan memahamkan, yang dimaksud dengan kata memahami. Sedangkan menurut   

 Sudjana (1995) pemahaman bahwa: 

“kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep, di mana 

diperlukan adanya hubungan atau pertautan antara konsep dengan makna 

yang terkandung dalam konsep tersebut. Pemahaman seseorang terhadap 

orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil proses pembelajaran tidak 

hanya berupa pemahaman saja (aspek kognitig) tetapi juga berupa aplikasi 

(aspek psikomotorik) dan hasil pemahaman tersebut”. 

 Pengetahuan dan pemahaman itu salah satu syarat dari profesionalitas. 

Profesionalitas itu sangat diperlukan dalam Pemerintahan sebab alasan yang 

mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada profesi adalah 

kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi 

terlepas dari yang dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Kepercayaan 

masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi 

mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi dan memenuhi semua 

kebutuhan (Maryani dan Ludiglo, 2001). 

 Oleh karena itu syarat menjadi anggota Legislatif harus mempunyai 

personal background, karena personal background seseorang itu sangat penting. 

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak 

roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, 

karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik 

mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi semakin anggota DPRD memiliki personal 

background yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya 

juga semakin maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat 

pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD tersebut baik pengalaman organisasi 

maupun pekerjaan. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang yang 

dimiliki maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya 

(Winarna, 2007). 

 Maka Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah yaitu mengetahui tentang 

anggaran dan kemampuan Dewan dalam hal menyusun anggaran 



(RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan, kegagalan atau 

kebocoran anggaran (Yudono, 2002). 

2.3.3 Konsep Anggaran Sektor Publik 

2.3.3.1 Pengertian Anggaran 

 Anggaran memiliki posisi yang sangat vital dalam menjalankan suatu 

pemerintah. Penyusunan anggaran pun kemudian akan memiliki karakteristik 

tersendiri, tergantung ruang lingkup operasional dan mekanisme pengelolaan serta 

pihak-pihak yang terkait didalamnya. 

 Anggaran adalah suatu rencana tertulis yang dinyatakan secara kuantitatif, 

biasanya dalam satuan yang meliputi satuan tertentu. Menurut Gunawan (dalam 

sintawati, 2008: 15) Pengertian anggaran adalah suatu pendekatan yang formal 

dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Anthony, Welsch, Reece (1985) 

mengemukakan pengertian anggaran adalah bahwa “ A budget is plan expressed 

in quantitative, usually monetary, terms that covers a specified period of time, 

usually on year”. Sedangkan menurut Anthony et al (2001) pengertian anggaran 

adalah “ Budget a quantitative expression of the money inflows and out flows that 

predicats the consequencer of current operating decision and reveals whather the 

financial plan will meet organization objectives”. 

 Kemudian Bastian (2005) mendefinisikan bahwa anggaran dapat 

diinterpretasikan “sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan 

pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode 

mendatang”. 

 Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan definisi anggaran adalah 

sebagai berikut: 

 Merupakan informasi dan pernyataan 

 Mengenai rencana atau kebijaksanaan di bidang keuangan 

 Dari suatu organisasi atau badan usaha 

 Untuk jangka waktu tertentu 

 Perkiraan penerimaan dan pengeluaran 

 Diharapkan terjadi pada suatu periode tertentu 



 Sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah proses 

pengoperasioanal rencana dalam bentuk pengkuatifikasian, biasanya dalam bentuk 

unit moneter, untuk kurun waktu tertentu, jadi penganggaran adalah proses atau 

metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi 

sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa 

politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan 

suatu proses politik. 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), proses penyusunan anggaran 

pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana 

strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam 

organisasi, (3) untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk 

mengonotasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk 

menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka 

dan, serta (4) untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk 

mengevaluasi kinerja aktual manajer. 

 Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program. Oleh karenanya, pada sektor 

publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan 

dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan 

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. 

Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi 

dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi 

dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap 

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan 

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah 

disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi 

tercapainya tujuan organisasi (Budi, 2009). 

 Kemudian Budi. S Purnomo (2009) menyebutkan aspek-aspek yang harus 

tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: ”1) Aspek perencanaan; 2) 

Aspek pengendalian; dan 3) Aspek akuntabilitas”. 

 Penganggaran sektor publik harus diawali mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi 



oleh lembaga pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan 

dan pengendalian anggaran. 

2.3.3.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik 

 Menurut Mardiasmo (2001) jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Anggaran Operasional (operation/recurrent budget) 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 

dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat 

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah ”Belanja Rutin”. Belanja 

Rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya 

untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi 

pemerintah. Disebut ”rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang 

ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran 

operasional antara lain Belanja Adminstrasi Umum dan Belanja Opersional 

dan Pemeliharaan. 

2. Anggaran Modal/investasi 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas 

aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. 

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan 

pinjaman. Belanja Investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya 

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk 

biaya operasional dan pemeliharaannya. 

2.3.3.3 Prinsip-Prinsip Anggaran 

 Kemudian Mardiasmo (2001) mengemukakan prinsip-prinsip anggaran 

sektor publik meliputi: 

1. Otoritas oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih 

dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

 

 



2. Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya 

menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 

3. Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam 

dana umum (general fund). 

4. Nondiscretionary Appropriation 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

5. Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat 

tahunan maupun multi tahunan. 

6. Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-

kantong pemborosan dan inefesiensi anggaran serta dapat 

mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate 

pengeluaran. 

7. Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 

membingungkan. 

8. Diketahui publik 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

 

 Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu : a) 

sebagai alat perencanaan; b) sebagai alat pengendalian; c) sebagai alat politik; d) 

sebagai alat penilaian kinerja; e) sebagai alat kebijakan fiskal; f) sebagai alat 

koordinasi; g) sebagai alat untuk memotivasi manajemen; h) sebagai alat untuk 

menciptakan ruang publik; i) sebagai evaluasi kinerja (Budi S. Purnomo, 2009). 

 Anggaran Perdapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang 

dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada 



DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana 

program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

tahunan merupakan rangkaian proses anggaran (Mardismo, 2001). 

 Kemudian Mardismo (2001) menyebutkan proses dari penyusunan 

anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: 

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi 

antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan 

jasa publik melalui proses pemrioritasan. 

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada DPR/DPRD 

dan masyarakat luas. 

2.3.3.4 Tahapan dalam Penyusunan Anggaran 

 Menurut Mardiasmo (2001) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) 

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran 

pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan 

masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran 

pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan 

secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup 

berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan 

pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan 

estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor 

“uncertainty”' (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, 

manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya 

suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada 

teknik dan sistem anggaran yang digunakan. 

 

 



2. Tahap Ratifikasi Anggaran 

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang 

melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan 

eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "managerial skill” 

namun juga harus mempunyai “political skill," "salesmanship," dan "coalition 

building" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari 

eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam 

tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab 

dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan 

dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Impleméntation) 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan 

anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan 

sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini 

bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan 

handal untuk perencanaan dan pengendahan anggaran yang telah disepakati, 

dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode 

berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung 

pengendalian anggaran. 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. 

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek 

operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan 

aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan 

sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada 

tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak 

masalah. 

 

 Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 4 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 disebutkan bahwa APBD harus secara riil 



mencerminkan niat pemerintah daerah untuk mengantisipasi upaya pemulihan 

ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan 

perubahanperubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam 

pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif 

(Mardiasmo, 2002). 

 Strategi umum yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut 

adalah: 

1. Meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja 

2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran. 

3. Pengetatan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran yang terhindar 

dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

 Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), kehidupan 

demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang 

serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut akan dapat 

tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan daerah (anggaran) 

dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2002). Kemudian elemen manajeman 

keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah 

tersebut meliputi: ”a) Akuntabilitas Keuangan Daerah; b) Value for Money; c) 

Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity); d) Transparansi; dan e) 

Pengendalian”. 

 Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap 

persiapan dan penyusunan APBD. Dalam tahap ratifikasi anggaran, peran DPRD 

hendaknya tidak lagi sebagai "tukang stempel" saja, namun harus benar-benar 

memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget. Prinsip-prinsip pokok siklus 

anggaran harus diketahui dan di kuasai dengan baik oleh penyelenggara 

pemerintahan. 

2.4 Reviu Penelitian Sebelumnya 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya yang dilakukan 

oleh Jaka Winarna dan Sri Murni (2007) mengenai pengaruh personal 



background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, menyatakan hasil 

penelitiannya yaitu penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan 

dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD 

dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan personal background dan 

political background secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Erlina (2008) tentang pengaruh 

pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan kinerja 

dewan: Peranan Partisipasi Masyarakat di Sumatera Utara, menyatakan bahwa 

latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak mempunyai hubungan 

dengan pengawasan anggaran, tetapi pengetahuan tentang anggaran signifikan 

mempengaruhi pengawasan anggaran yang dilakukan anggota dewan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani 

(2010) tentang Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran 

dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) studi empiris pada 

DPRD Se-Karesidenan kedu, menyatakan bahwa pengujian regresi sederhana atas 

pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada 

keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini 

membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran 

harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Imaniar Pujirahayu (2011) tentang 

pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap 

pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan akuntabilitas 

sebagai variabel moderating (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi), 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan anggota legislatif 

daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Pebrica Mayasari (2012) tentang 

pengaruh kualitas anggota dewan terhadap pengawasan APBD dengan tata 

pemerintahan yang baik sebagai variabel moderating, menyatakan bahwa kualitas 

anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Kualitas Anggota 



dewan ditunjukkan dengan tingkat pendidikan formal dan non formal, pelatihan 

tentang keuangan dan anggaran daerah, pengalaman dalam bidang organisasi dan 

politik praktis serta pengalaman sebagai anggota dewan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jufri Darma dan Ali Fikri Hasibuan (2012) 

tentang pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel 

moderating, menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan 

pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. 

 

Tabel 2.1 

Reviu Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Tahun 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Jaka 

Winarna 

dan Sri 

Murni 

(2007) 

Pengaruh Personal 

Background, 

Political 

Background dan 

Pengetahuan 

Dewan Tentang 

Anggaran 

Terhadap Peran 

DPRD Dalam 

Pengawasan 

Keuangan Daerah. 

Penelitian ini 

mendapatkan bukti 

empiris bahwa 

pengetahuan dewan 

tentang anggaran 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

peran DPRD dalam 

pengawasan 

keuangan daerah. 

Sedangkan personal 

background dan 

political background 

secara umum tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap peran 

 Pengetahuan 

dewan 

tentang 

anggaran. 

 Pengawasan 

keuangan 

daerah 

 Model 

penelitian. 

 Variabel 

independen 

dan 

dependen. 



DPRD dalam 

pengawasan 

keuangan daerah. 

2 Erlina 

(2008)  

Pengaruh 

Pengetahuan 

Tentang Anggaran 

Terhadap 

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

dan Kinerja 

Dewan: Peranan 

Partisipasi 

Masyarakat di 

Sumatera Utara. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

latar belakang 

pendidikan dan 

jenjang pendidikan 

tidak mempunyai 

hubungan dengan 

pengawasan 

anggaran, tetapi 

pengetahuan tentang 

anggaran signifikan 

mempengaruhi 

pengawasan 

anggaran yang 

dilakukan anggota 

dewan. 

 Pengetahuan 

tentang 

anggaran 

 Pengawasan 

keuangan 

daerah 

 Kinerja 

dewan. 

 Peranan 

partisipasi 

masyarakat. 

3 Yulinda 

Devi 

Pramita 

dan Lilik 

Andriyani 

(2010)  

Determinasi 

hubungan 

pengetahuan dewan 

tentang anggaran 

dengan 

pengawasan dewan 

pada keuangan 

daerah (APBD) 

studi empiris pada 

DPRD Se-

Karesidenan kedu. 

Hasil pengujian 

regresi sederhana 

atas pengaruh 

pengetahuan dewan 

tentang anggaran 

terhadap 

pengawasan dewan 

pada keuangan 

daerah (APBD) 

menunjukkan 

hubungan yang 

positif signifikan. Ini 

membuktikan 

 Pengetahuan 

dewan 

tentang 

anggaran. 

 Pengawasan 

keuangan 

daerah. 

 Variabel 

independen 

dan 

dependen. 



anggota dewan sadar 

bahwasanya 

pengetahuan tentang 

anggaran harus 

mutlak mereka 

kuasai dalam rangka 

pengawasan 

keuangan daerah 

(APBD). 

4 Imaniar 

Pujirahayu 

(2011)  

Pengaruh 

Pengetahuan 

Anggota Legislatif 

Daerah Tentang 

Anggaran 

Terhadap 

Pengawasan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

dengan 

Akuntabilitas 

sebagai variabel 

Moderating 

(Penelitian pada 

DPRD Kabupaten 

Sukabumi). 

Penelitian 

menyimpulkan 

bahwa terdapat 

pengaruh antara 

pengetahuan anggota 

legislatif daerah 

tentang anggaran 

terhadap 

pengawasan 

anggaran pendapatan 

dan belanja daerah, 

dan secara parsial 

memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

 Pengetahuan 

anggota 

legislatif. 

 Pengawasan 

keuangan 

daerah. 

 Akuntabilitas 

 Variabel 

independen 

dan 

dependen. 

 Variabel 

moderating. 

5 Rosalina 

Pebrica 

Mayasari 

(2012)  

Pengaruh Kualitas 

Anggota Dewan 

Terhadap 

Pengawasan APBD 

dengan Tata 

Pemerintahan yang 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

kualitas Anggota 

Dewan berpengaruh 

terhadap 

pengawasan APBD. 

Kualitas Anggota 

Dewan ditunjukkan 

dengan tingkat 

 Pengawasan 

keuangan 

daerah. 

 Kualitas 

anggota 

dewan. 

 Tata 

pemerintahan 



Baik Sebagai 

Variabel 

Moderating. 

pendidikan formal 

dan non formal, 

pelatihan tentang 

keuangan dan 

anggaran daerah, 

pengalaman dalam 

bidang organisasi 

dan politik praktis 

serta pengalaman 

sebagai Anggota 

Dewan. 

yang baik. 

6 Jufri 

Darma dan 

Ali Fikri 

Hasibuan 

(2012)  

Pengaruh 

Pengetahuan 

Anggota Dewan 

Tentang Anggaran 

Terhadap 

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

dengan Partisipasi 

masyarakat 

Sebagai Variabel 

Moderating. 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 1 

menunjukan bahwa 

pengetahuan anggota 

dewan tentang 

anggaran tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengawasan 

keuangan daerah dan 

pengaruh antara 

pengetahuan anggota 

dewan tentang 

anggaran terhadap 

pengawasan 

keuangan daerah 

dimoderat variabel 

partisipasi 

masyarakat. 

 Pengetahuan 

anggota 

dewan 

tentang 

anggaran. 

 Pengawasan 

keuangan 

daerah. 

 Partisipasi 

masyarakat. 

 Variabel 

independen 

dan 

dependen. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran  

2.5.1 Hubungan antara Pengawasan Keuangan Daerah terhadap 

Akuntabilitas 

 Sesuai dengan penjelasan Pasal 9 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 

tentang keuangan negara, penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah 



dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, 

termasuk prestasi yang dicapai atas penggunaan anggaran. 

 Untuk memenuhi akuntabilitas kepada publik, salah satu alatnya adalah 

melalui penyajian laporan keuangan. Pemberian laporan keuangan kepada publik 

merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal. Dilihat dari sisi internal, 

laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan 

unit pemerintah daerah. Laporan keuangan hendaknya menunjukkan akuntabilitas 

organisasi sektor publik terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya serta memberikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002). 

 Pramono (2002) menyebutkan bahwa : 

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki 

oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang 

anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar 

terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah 

akuntabilitas . 

 Akuntabilitas anggaran merupakan cara untuk mengkomunikasikan APBD 

yang telah disusun kepada masyarakat luas, sehingga APBD tersebut harus dapat 

menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang 

meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta 

korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari 

suatu kegiatan yang dianggarkan. 

 Sehingga dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami 

pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya 

dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional 

prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber 

dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan 

menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan 

(Mustopadidjaja, 2003). 



2.5.2 Hubungan antara Pengawasan Keuangan Daerah dengan 

Akuntabilitas Terhadap Pengetahuan Anggota Dewan Tentang 

Anggaran 

 Pengetahuan berpengaruh terhadap pengawasan seperti yang dikatakan 

oleh Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa, pengetahuan pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang 

menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak, kemudian pengetahuan 

yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi 

yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai 

untuk bidang tugasnya. 

 Dengan demikian maka pengetahuan akan memberikan dukungan kepada 

dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan. Sedangkan Halim (dalam 

Sopanah 2003) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu 

yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang 

dipelajari. Pengetahuan erat kaitannya dengan Pendidikan dan Pengalaman. 

Keduanya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan, Truman 

(dalam Simson Warimon et.al, 2007) menyatakan bahwa ”pengalaman dan 

pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan 

persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai 

wakil rakyat”. 

 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 mewakili 

konsisten dan kepentingan kelompok dan partainya. 

 DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan 

tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara 

proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal 

konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik. Dengan 

mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi 



adanya pemborosan dan kebocoran anggaran (Yudono dalam Simson Warimon 

et.al, 2007). 

 DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan 

terhadap APBD. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 

bahwa: 

”DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, 

Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional 

di daerah.” 

 

 Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan 

wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. 

Tugas dan wewenang tersebut merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD dalam 

sistem pemerintahan daerah yakni masuk dalam fungsi pengawasan. 

 Akuntabilitas anggaran merupakan cara untuk mengkomunikasikan APBD 

yang telah disusun kepada masyarakat luas, sehingga APBD tersebut harus dapat 

menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang 

meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta 

korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari 

suatu kegiatan yang dianggarkan. 

 Sehingga dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami 

pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya 

dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional 

prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber 

dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan 

menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan 

(Mustopadidjaja, 2003). 

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja sebagai 

”keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau lebih dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 



 Berdasarkan uraian diatas, berikut ini akan disajikan bagan kerangka 

pemikirannya: 

 

 

 

 

 

sumber: LP3I dan Berkas BPK RI Bandung 

 

 

(Pramono,2002) 

 
Sumber: Mardiasmo (2001)              Sumber: Mardiasmo (2009) 

 

 
 

Sumber: Yudono (2002) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, 

berikut adalah paradigma. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Paradigma 

 

 

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 dari hasil advokasi dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan legislatif terhadap jalannya roda 

pemerintahan serta keuangan APBD yang berasal dari rakyat.   

Akuntabilitas Keuangan Pengawasan Keuangan 

Daerah 

Pengetahuan Anggota 

Dewan 

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas 

keuangan. 

2. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran memperkuat pengaruh 

pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. 

 

Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas 

Keuangan 

Pengetahuan Anggota 

Dewan tentang Anggaran 



 

2.6 Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2007) bahwa ” hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian biasanya dalam bentu kalimat pernyataan”. 

Berdasarkan teori dan permasalahan yang terjadi, maka dapat dikemukakan suatu 

jawaban yang bersifat sementara yaitu, sebagai berikut: 

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas 

keuangan. 

2. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran memperkuat 

pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas 

keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


