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ABSTRACT 

This research aim to examine the influence of personal background, political 
background, and council budget knowledge towards the role of DPRD on region 
financial control. This research is motivated by the fact that individual background will 
effect to individual behavior on political activity.  

Dependent variables in this research are personal background, political 
background, and council budget knowledge towards the role of DPRD on region 
financial control. Independent variables are the role of DPRD on region financial 
control in planning, implementing, and responsibility steps.  

The data in this research consist of primary data that taken from questionaires 
distributed directly to respondents. The collected are from 85 respondents that Financial 
Commission and Budget Commitee members of DPRD at ex Surakarta Residence and 
Yogyakarta. Hipothesis of this research are examine by using Multivariate Analysis of 
Variances (MANOVA). 

The result of this research in general shows that personal background, and 
political background have no significant influence towards the role of DPRD on region 
financial control. But the council budget knowledge have significant influence towards 
the role of DPRD on region financial control.  
Keywords : personal background, political background, council budget knowledge, the 

role of DPRD, region financial control 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi 

menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 

1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi 

untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran 

daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, 

nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu 

mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel.  

Namun demikian setelah lima tahun era otonomi tersebut, pada setiap awal 

tahun anggaran masih terdapat sejumlah isu yang berkaitan dengan perencanaan 

anggaran pemerintah daerah. Sebagai contoh pada RAPBD salah satu Pemerintah 

Daerah di Jawa Tengah, dana untuk kepentingan pejabat sangat jauh lebih besar 

dibandingkan dengan dana untuk masyarakat (Jawa Pos, Januari 2006). Dalam RAPBD 

tersebut dana untuk membuat papan nama wali kota mencapai 200 juta rupiah. 

Pembangunan kamar ajudan di rumah dinas dianggarkan 68 juta rupiah lebih, 

pembelian tempat tidur untuk wali kota 33 juta rupiah dan membeli lemari pakaian 35 

juta rupiah. Sementara itu dana untuk orang cacat dan terlantar hanya 100 juta rupiah, 
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dana untuk penanggulangan HIVAIDS 30 juta rupiah, dan dana antisipasi keadaan luar 

biasa bidang kesehatan 44 juta rupiah.  

Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran tersebut adalah 

perlunya penguatan pada sisi pengawasan. DPRD merupakan lembaga yang memiliki 

posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan 

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

menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.  

Pengawasan terhadap pengelolan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) 

terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena 

pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara 

penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Makeuda, 1981 

dalam Witono, 2003).  

 Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka jelas peranan DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis 

untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan 

dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu 

masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik 

dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja 

eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum 

sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Program kerja tersebut cenderung 

merupakan arahan dari pemerintah atasan,  yaitu pemerintah pusat dan/atau pemda 

propinsi. 
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 Permasalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan pandangan Sastroatmodjo 

(1995) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu 

sistem dan individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan 

keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun 

individu sebagai pelaku politik. 

 Dalam pendekatan behaviorisme, individulah yang dipandang secara aktual 

melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya 

merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan 

perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar 

belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga. 

Syahruddin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam 

menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, 

tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) 

menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran 

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

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

Yudoyono (2000) juga  menyatakan  bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya 

dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, 

dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu 

mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan 

pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.  

Studi yang dilakukan Murni dan Witono (2003) yang meneliti pengaruh 

personal background dan political background terhadap peran DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang 
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pekerjaan dan asal parpol berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah. Sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, 

pengalaman di DPRD, ideologi parpol, dan asal komisi tidak berpengaruh secara 

signifikan. Indriani (2002) meneliti pengaruh pengetahuan dan RPPs terhadap peranan 

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannnya menyatakan bahwa 

pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD dapam pengawasan keuangan 

daerah.  

Masih belum konsistennya hasil penelitian sebelumnya dan masih terbatasnya 

penelitian di bidang sektor publik memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh 

personal background, political background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berusaha 

menggabungkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Murni dan Witono (2004) dan 

Indriani (2002). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam 

hal obyek dan lingkup penelitiannya. Penelitian Murni dan Witono (2004) hanya 

menggunakan DPRD wilayah se-Eks Karesidenan Surakarta, sedangkan dalam 

penelitian ini selain DPRD se-Eks Karesidenan Surakarta ditambah dengan DPRD se-

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini juga menambahkan variabel 

pengetahuan dewan tentang anggaran sebagaimana penelitian Indriani (2002). Dengan 

perluasan area survei dan obyek penelitian yang berbeda diharapkan dapat 

menyempurnakan penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pengaruh personal 

background, political background dan pengetahuan terhadap peran DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah  variabel 

personal background, political background dan pengetahuan berpengaruh terhadap 

peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai bagaimana peranan DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi  dan 

menilai kinerja DPRD.  

2. Bagi DPRD, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah 

khususnya peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka 

mewujudkan good governance. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat 

program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.  

3. Bagi partai politik, sebagai masukan dalam melakukan evaluasi dan seleksi terhadap 

kader/calon legislatif bagi masing-masing partai. 

4. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor 

publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menembah bagi referensi dan mendorong 

dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik.  Hasil penelitian ini 

diharapkan akan. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan 

sumbangan bagi penelitian berikutnya. 
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METODOLOGI 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD se-eks Karisidenan 

Surakarta yang meliputi 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, 

Wonogiri, Klaten, Boyolali dan Kota Surakarta dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi 5 Kabupaten yaitu: Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota 

Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah 

memilih anggota dewan dari 12 Kabupaten tersebut yang berasal dari Komisi Keuangan 

dan atau Panitia Anggaran. Jumlah anggota dewan dari yang berasal dari Komisi 

Keuangan dan atau Panitia Anggaran adalah sekitar 25 orang untuk setiap kabupaten. 

Sehingga pada tahap pertama akan terkumpul daftar sekitar 300 orang anggota Dewan. 

Pada tahap kedua dengan menggunakan metode Simple Random Sampling dipilih 150 

orang anggota dewan. Metode penyebaran kuesioner adalah Personally Administered 

Questionaires, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh 

peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat 

memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti oleh responden. Peneliti berhasil menemui 85 responden  (56,67%) secara 

langsung untuk mengisi kuesioner dari 150 responden yang ditargetkan. 

 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah peran DPRD 

dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
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pertanggungjawaban sedangkan variabel independennya terdiri dari personal 

background, political background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.  

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Peran DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah digunakannya hak-hak DPRD 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi), maupun pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana pentahapan anggaran yang 

dibuat Henley et. al,. (1992), Bingham et.al. (1991), Permendagri No. 13 Tahun 2006, 

dan Murni dan Witono (2002). Variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan 

daerah diukur dengan menggunakan skala kategori (Category Scale). Skala kategori 

adalah metode pengukuran yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang 

memungkinkan bagi responden untuk memberi alternatif penilaian (Indriantoro & 

Supomo, 1999) yang sesuai dengan sikap dan tindakan yang dilakukan atas pertanyaan 

yang diajukan. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai dengan 5. Skala 1) tidak 

pernah,  2) Jarang, 3) kadang-kadang, 4) sering dan 5) selalu. 

Personal Background. Variabel personal background ini meliputi beberapa 

dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar 

belakang pekerjaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau 

kategorikal, kecuali usia yang diukur berdasarkan skala rasio. Variabel personal 

background ini didasarkan dari beberapa studi yang dilakukan oleh, La Palombara, 

1974; Dewey dan Humber, 1951; Truman, 1960; Surbakti, 1977, 1992; Sunarto, 1979; 

Sastroatmodjo, 1995; Yudoyono 2000; dan Murni dan Witono, 2002.  

Political Background. Variabel political background ini meliputi beberapa 

dimensi, yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, 

latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi. Variabel ini diukur dengan 
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menggunakan skala nominal atau kategorikal, kecuali pengalaman politik dan 

pengalaman di DPRD yang diukur dengan skala rasio, yaitu berupa lama tahun. 

Variabel ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh David M Farrell 

dan Ian McAllister (1995); dan Murni dan Witono (2002). 

Pengetahuan dewan tentang Anggaran. Pengetahuan merupakan persepsi 

responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau 

kegagalan, dan kebocoran anggaran. Variabel pengetahuan diukur dengan menggunakan 

skala likert dari tidak pernah ke selalu dengan rentang nilai antara 1 dampai dengan 5. 

(Indriani, 2002 dan Sopanah, 2003).   

 

C. Pengujian Kualitas Data 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur 

dalam mengukur objek yang diteliti. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan validitas konstruk (construct validity), karena validitas konstruk memiliki 

pendekatan yang cukup objektif dan sederhana, selain itu validitas konstruk juga cukup 

banyak digunakan dalam penelitian sosial. Pada pengujian validitas ini menggunakan 

analisis korelasional untuk mendapatkan validitas konstruk yaitu, dengan 

mengkorelasikan skor tiap-tiap item pernyataan dengan skor total seluruh pernyataan 

dalam kuesioner.  

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan coefficient 

cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha merupakan teknik pengujian konsistensi 

reliabilitas antar item yang paling popular dan menunjukkan indeks konsistensi 

reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik 

pengukuran suatu instrumen (Sekaran, 2000:206).  
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Uji normalitas dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk 

dapat melakukan tes parametrik adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang 

terdistribusi normal. Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

Kolmogorov-Smirnov yang terdapat pada program komputer SPSS 12. Tujuan dari uji 

ini adalah membuktikan bahwa sampel telah diambil secara acak dari populasinya dan 

variabel yang diteliti memenuhi kriteria distribusi normal. Pengambilan keputusan 

dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat 

signifikansi dari uji normalitas ini haruslah sebesar 0,05. Artinya jika nilai Sighit > 0,05 

maka distribusi adalah normal (asimetris). 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multivariate 

Analysis of Variance (MANOVA), dengan bantuan SPSS 12.0. Manova digunakan 

untuk menguji perbedaan nilai rata-rata antar group dalam dua atau lebih variabel 

dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen yang diukur dengan skala 

nominal (Indriantoro & Supomo, 1999).  Adapun model persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

Y1 + Y2 + Y3   =   X1 + X2  + X3

Keterangan: 

Y 1   =  Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Perencanaan 

Y 2   =  Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Implementasi  

Y 3   =  Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap 

Pertanggungjawaban 

X1    =  Personal Background 
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X2    =  Political Background 

X3    =  Pengetahuan tentang Anggaran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Pengumpulan Data 

 Hasil penyebaran kuesioner untuk masing-masing daerah disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 1. Kabupaten/Kota Asal Responden 

Kabupaten/Kota Jumlah Prosentase 
Wonogiri 10 11,8% 
Sukoharjo 7 8,2% 
Surakarta 5 5,9% 
Karanganyar 12 14,2% 
Sragen 9 10,6% 
Boyolali 8 9,4% 
Klaten 9 10,6% 
Yogyakarta 7 8,2% 
Sleman 4 4,7% 
Kulon Progo 7 8,2% 
Gunung Kidul 7 8,2% 
Total 85 100.0% 

Sumber: data output SPSS diolah 

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenasi demografi responden disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2. Data Demografi Responden 

 Keterangan Jumlah Prosentase 
Laki 77 90,6% Jenis  

Kelamin Perempuan 8 9,4% 
20 - 29 tahun 2 2,3% 
30 - 39 tahun 31 36,5% 
40 - 49 tahun 34 40.0% 
50 - 59 tahun 14 16,5% 

Usia 

60 - 69 tahun 4 4,7% 
SMU/SMK/SLTA 23 27,1% 
Diploma 3 (D3) 11 12,9% 
Strata 1 (S1) 45 52,9% 

Pendidikan 

Strata 2 (S2) 6 7,1% 
Ilmu sosial dan politik 14 16,5% 
Teknik 11 12,9% 

Bidang  
Pendidikan 

Ilmu agama 6 7,0% 



                                                                                                                                                    
     

ASPP-11   12 

Akuntansi 5 5,9% 
Manajemen 12 14,1% 
Hukum 10 11,8% 
Lainnya 27 31,8% 
Wiraswasta 42 49,4% 
Karyawan swasta 36 42,4% 

Pekerjaan 

Pegawai negeri sipil 7 8,2% 
Komisi A 15 17,6 % 
Komisi B 36 42,4 % 
Komisi C 18 21,2 % 
Komisi D 10 11,8 % 

Asal Komisi 

Unsur Pimpinan 6 7,2 % 
Nasionalis 47 55,3 % 
Nasionalis Agama 11 12,9 % 
Agama 18 21,2 % 

Ideologi  
Partai 

Demokrat 9 10,6 % 
1 periode 55 64,7 % 
2 periode 21 24,7 % 

Pengalaman  
Di DPRD 

3 periode 9 10,6 % 
1 – 10 tahun 9 10,6 % 
11 – 20 tahun 50 58,8 % 
21 – 30 tahun 17 20 % 

Pengalaman 
politik 

31 – 40 tahun 9 10,6 % 
 

B. Analisis Data 

Pengujian Kualitas Data 

Hasil pengujian validitas dengan metode Pearson Correlation menunjukkan 

bahwa dari semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji 

reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian mempunyai reliabilitas sedang dan 

sangat tinggi dengan nilai alpha 0,754 untuk variabel perencanaan, 0,754 untuk variabel 

implementasi, 0,930 untuk variabel pertanggungjawaban, dan 0,965 untuk variabel 

pengetahuan tentang anggaran. 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebaran data adalah normal. Nilai 

Asymp.Sig (2 tailed) adalah 0,669 untuk variabel perencanaan, 0,194 untuk variabel 

implementasi, 0,195 untuk variabel pertanggungjawaban, dan 0,159 untuk variabel 

pengetahuan tentang anggaran. 

Pengujian Hipotesis 
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MANOVA mengasumsikan bahwa untuk tiap-tiap kelompok mempunyai matrik 

kovarians yang sama sebagaimana dijelaskan Hair, J.et.all (1998). Uji Box’s M menguji 

asumsi ini. Dalam Uji Box’s M diharapkan tidak signifikan supaya dapat disimpulkan 

bahwa tidak cukup bukti bahwa matrik kovarians berbeda.  

Tabel 3. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

Variabel Pengetahuan Political Personal 
Box's M 99.872 48.438 9.355 
F 1.135 1.632 .906 
df1 60 18 6 
df2 1877.313 584.096 463.698 
Sig. 0.225 0.048 .491 

Sumber: data output SPSS diolah 

Tabel 4. Levene's Test of Equality of Error Variances 

 Pengetahuan Political Personal 
Perencanaan .073 .036 .018 
Implementasi .320 .006 .183 
Pertanggungjawaban .074 .015 .091 

Sumber: data output SPSS diolah 

 

Pengujian Hipotesis Berdasarkan Hasil Estimasi MANOVA 

Salah satu bagian dari ”uji multivariat” adalah menguji secara serempak 

(simultanously) efek dari setiap faktor terhadap kelompok dependen yang merupakan 

hal yang sangat penting dalam analisis MANOVA. Tiap-tiap faktor yaitu jenis kelamin, 

usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan dalam 

penelitian ini mempunyai efek utama. Pengolahan data dengan program SPSS juga 

memberikan empat alternatif uji signifikansi multivariat, yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s 

Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root. Menurut Hair, J.et.all (1998) 

bahwa diantara ketiga prosedur dalam MANOVA tersebut, hasil estimasi Roy’s Largest 
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Root termasuk paling baik. Berikut disajikan tabel hasil tes multivariat terhadap 

variabel-variabel tersebut. 

Tabel 5. Multivariate Tests 

Effect Sig. 
Jenis kelamin Roy’s Largest Root .954 
Usia Roy’s Largest Root .334 
Strata pendidikan Roy’s Largest Root .008 
Bidang pendidikan Roy’s Largest Root .370 
Latar belakang pekerjaan Roy’s Largest Root .593 
Pengalaman di DPRD Roy’s Largest Root .585 
Pengalaman Politik Roy’s Largest Root .289 
Asal Parpol Roy’s Largest Root .001 
Ideologi Parpol Roy’s Largest Root 1.000 
Asal Komisi Roy’s Largest Root .017 
Pengetahuan Anggaran Roy’s Largest Root .000 

Sumber: data output SPSS diolah 

 

Dalam uji tersebut terlihat bahwa variabel personal background yang teridiri 

dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakan 

pekerjaan, hanya strata pendidikan saja yang memiliki nilai signifikansi 0.008 (atau 

dibawah 0.005) yang berarti menerima H1 atau strata pendidikan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada variabel 

political background yang teridiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal 

parpol, ideologi parpol, dan asal partai, hanya asal parpol dan asal komisi saja yang 

memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (0.001 dan 0.017) yang berarti bahwa kedua 

variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel pengetahuan dewan tentang 

anggaran juga memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi 0.000 atau 

dibawah 0.05. 
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Dalam uji multivariat oleh MANOVA juga dapat dihasilkan pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel-variabel dependen secara individu. Hasil uji 

tersebut disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 6. Tests of Between-Subjects Effects 

Variabel   Sig. 
Jenis kelamin Roy’s Largest Root .954 
Usia Roy’s Largest Root .334 
Strata pendidikan Roy’s Largest Root .008 
Bidang pendidikan Roy’s Largest Root .370 

Personal 
Background 

Latar belakang pekerjaan Roy’s Largest Root .593 
Pengalaman di DPRD Roy’s Largest Root .585 
Pengalaman Politik Roy’s Largest Root .289 
Asal Parpol Roy’s Largest Root .001 
Ideologi Parpol Roy’s Largest Root 1.000 

Political 
Background 

Asal Komisi Roy’s Largest Root .017 
Pengetahuan dewan tentang anggaran Roy’s Largest Root .000 

Sumber: data output SPSS diolah 

Secara individu dapat dijelaskan bahwa variabel strata pendidikan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada 

tahap perencanaan karena nilai signifikansi yaitu 0.019 atau dibawah 0.05. Variabel 

pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan pada tahap 

perencanaan dan pertanggungjawaban (0.033 dan 0.000). Asal parpol berpengaruh 

signifikan pada tahap perencanaan (0.012) dan asal komisi berpengaruh signifikan pada 

tahap pertanggungjawaban (0.032). Sedangkan untuk variabel lainnya tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah baik pada 

tahap perencanaan, implementasi maupun pertanggungjawaban. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini secara umum menerima H3 dan menolak H1 dan H2. Penelitian ini 

mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawan keuangan daerah. 

Sedangkan personal background dan political background secara umum tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 

Hal ini sependapat dengan penelitian Murni dan Witono (2004) yang 

menyatakan political background dan personal background secara umum tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya kedua variabel tersebut mungkin dikarenakan 

konsekuensi tugas yang mengharuskan anggota dewan dari Komisi Keuangan dan 

Panitia Anggaran membahas dan mengawasi jalannya pengelolaan APBD. Dimana 

untuk meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam 

seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan 

dan pengawasan keuangan daerah demi meningkatkan kualifikasi yang optimal.  

Indriani (2002) berpendapat sama dengan penelitian ini, yang menyimpulkan 

bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan begitu juga dengan 

penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan pengetahuan Dewan 

tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah 

baik menurut sampel anggota Dewan maupun masyarakat..  

Merujuk Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari 

pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang 

lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang 

tugasnya. Pengetahuan anggaran juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, 

workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan 

keuangan daerah.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) menyatakan bahwa tingkat 

pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap 

peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan juga dengan Indri 

(2001), Syamsiar (2001), dan Sutamoto (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) 

yang menyatakan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap kinerja dewan salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan 

fungsi pengawasan. Serta Yudoyono (2000) yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah. Tingkat pendidikan seorang aktor politik akan berpengaruh terhadap 

kemampuan memahami permasalahan baik secara teknis maupun non-teknis. Semakin 

tinggi pendidikan seorang politikus maka semakin baik pula kecakapan berpolitiknya.  

Untuk pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran secara individu terhadap 

tahap-tahap pengawasan keuangan daerah hanya berpengaruh pada tahap perencanaan 

dan pertanggungjawaban. Hal ini mungkin dikarenakan pada tahap perencanaan anggota 

Dewan mempunyai peranan penting dalam memberikan legitimasi tentang RAPBD 

yang telah disusun. Dalam pemberian legitimasi tersebut pengawasan keuangan daerah 

dilakukan secara langsung. Anggota Dewan dapat mengetahui rencana anggaran yang 

diajukan apakah relevan atau tidak. Pada tahap pertanggungjawaban pengetahuan 

Dewan tentang anggaran 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. 

Sedangkan pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap peran 

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi tidak berpengaruh 

secara signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya 
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bersifat pengamatan dan mempelajari pendapat masyarakat. Dewan hanya memastikan 

apakah APBD yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik.  

Menurut Marbun (1982) ketidaksempurnaaan pengawasan yang dilakukan oleh 

Dewan disebabkan karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang 

dimiliki oleh  rata-rata anggota DPRD dibandingkan dengan pihak eksekutif dan adanya 

perasaan cepat puas yang dimiliki oleh anggota DPRD. Akibatnya Dewan jarang 

melakukan peninjauan dilapangan. Biasanya dalam peninjauan tersebut DPRD dapat 

mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif dan Dewan 

dapat memberikan saran-saran untuk perbaikan atau sumbangan pikiran lainnya secara 

mendadak atau periodik kepada aparat alat pemerintahan daerah. 

Demi mencapai tingkat fungsional yang memadai maka setiap anggota DPRD 

harus membenahi diri dan mengkaji ulang posisi dan peranannya sesuai dengan 

ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu., demi meningkatkan citra DPRD 

dimasyarakat maka DPRD dituntut untuk bekerja lebih keras dan mempunyai keluaran 

(output) baik kualitatif maupun kuantitatif memenuhi persyaratan yang ada. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang 

anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawan 

keuangan daerah. Sedangkan personal background dan political background secara 

umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah. 
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Analisis MANOVA juga memperlihatkan bahwa variabel independen personal 

background dan political background secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Namun variabel pengetahuan 

dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan 

pertanggungjawaban.  

 

Saran 

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi wilayah 

pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian ini 

dapat digeneralisasikan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel personal background seperti 

jabatan di dewan, pengalaman organisasi, lama masa kerja di pemerintahan, tingkat 

penghasilan, etnis atau ras, dan agama. Variabel political background bisa ditambah 

dengan jabatan di partai politik, jumlah partai politik yang pernah diikuti dan daerah 

pemilihan. 

3. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota dewan 

sebagai perwakilannya hendaknya mempertimbangkan dari sisi pengetahuannya. 

4. Bagi anggota dewan khususnya komisi yang membidangi keuangan dan sebagai 

panitia anggaran hendaknya melaksanakan program pemberdayaan bagi para 
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anggota dewan dalam bidang keuangan baik melalui pelatihan, workshop maupun 

kegiatan lainnya. 
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