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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran 

anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan 

transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan 

pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 

sampel 41 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan 

anggaran anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan transparansi 

kebijakan publik sebagai variabel moderating mampu mempengaruhi hubungan 

antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan 

daerah (APBD). 

 

Kata kunci: Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan, Transparansi Kebijakan 

Publik, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) 
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1. PENDAHULUAN 

Tugas utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa 

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menyerahkan semua hasil 

pemeriksaan terebut kepada lembaga perwakilan untuk mendorong transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggara keuangan negara sebagai hal utama dalam 

demokrasi ekonomi dan politik yang sesungguhnya.  

Transparansi sangat penting untuk diterapkan guna menghindari kerugian 

negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai misi dari BPK, transparansi 

dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. 

Transparansi harus dilakukan mulai dari perencanaan dan penganggara, 

pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, pengawasan 

internal, dan pemeriksaan auditor eksternal yang independen. 

Berbicara mengenai anggaran tidak terlepas dari suatu pengawasan. 

Pengawasan dilakukan guna untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan 

anggaran yang bisa terjadi. Dalam UU No.17 tahun 2003 Pasal 1 pengertian 

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 berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka 

pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan 

negara. 

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah 

perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan 

ekonomis. 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”.  

Pentingnya pengawasan suatu anggaran ditujukan untuk mengawasi 

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang dilihat dari hasil 

kinerja yang dicapai. Untuk itu pengawasan terhadap anggaran dalam hal ini 

APBD sangat diperlukan. Perencanaan penyusunan anggaran dibahas secara 

bersama antara eksekutif dan legislatif (dalam hal ini DPRD) sesuai dengan 

rencana pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan.  

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap 

bukan hanya pada tahap evaluasi saja, Mardiasmo dalam Darma dan Hasibuan 
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(2012).  Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses 

penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan 

pertanggungjawaban APBD. Alamsyah dalam Darma dan Hasibuan (2012) 

menyebutkan bahwa adanya tujuan 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 hasil 

pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengawasan keuangan daerah yang baik juga bisa terwujud apabila adanya 

transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun program kerja 

ataupun menyusun anggaran. Transparansi dibutuhkan untuk tercapainya tatanan 

pemerintahan yang baik (good goverment).  

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan.Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi 

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaiangan politik yang 

sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik, Loina 

dalam Utami dan Syofyan (2013). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan anggaran 

anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan transparansi kebijakan publik sebagai 

variabel moderating mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan 

anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Maka Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap 

pengawasan keuangan daerah (APBD).  

3. Untuk mengetahuai apakah transparansi kebijakan publik sebagai variabel 

moderating mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran 

anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat yang banyak bagi para 

pembaca, instansi pemerintah maupun bagi penulis sendiri, yaitu : 

1. Bagi penulis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis tentang pentingnya pengawasan 

keuangan daerah. 

2. Bagi Instansi Pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagaia 

masukkan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. 

3. Bagi Pihak Lain hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi khususnya yang menyangkut permasalahan pengawasan keuangan 

daerah (APBD). 
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2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Pengawasan Keuangan Daerah 

Menurut mardiasmo (2009:63) dalam arti luas anggaran daerah atau 

anggaran sektor publik memiliki fungsi yaitu sebagai sedangkan anggaran sektor 

publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) 

alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan 

komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan 

ruang publik. 

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap 

anggaran keuangan daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa ”DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 

daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program 

pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”. Berdasarkan dari 

Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan 

daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap 

pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah 

dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan 

oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan 

oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.  

Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk 

menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, 

aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul dalam Utami dan 

Syofyan (2013). Pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai bertikut: 

“Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan 

pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluran-pengeluaran daerah 

berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.”  

Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun 

pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan 

keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap 

penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban. 
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2.2 Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah 

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara 

yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu 
tujuan tertentu.  

Menurut Abdul dalam Utami dan Syofyan (2013) , tujuan pengawasan 
keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah. 

2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan daerah.  

3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan 
efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah 

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana 

strategik dan prioritas progam yang telah ditetapkan.  

2.  Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai 

dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan,  

3.  Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-

benar dapat dipertanggungjawabkan.  

2.3 Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan 

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang 

DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang 

mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman 

dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan subtansi bidang tugas 

lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, Yudoyono dalam Utami dan 

Syofyan (2013). 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk 

mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, 

dan mengadakan penyelidikan.  

1. Hak anggaran  

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya ditetapkan 
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dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam hal perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan. 

2. Hak meminta keterangan.  

Sekurang-kurangnya lima anggota orang anggota dewan yang tidak hanya 

terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta 

keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan 

kepada pimpinan dewan. 

3. Hak mengadakan perubahan.  

Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan peraturan 

daerah.Perubahan yang dimaksud bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun 

menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari sauru rancangan peraturan 

dareah yang sedang dibahas. 

4.  Hak mengajukan pernyataan pendapat.  

Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang mengajukan suatu 

usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam 

sidang pleno.Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang 

menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut. 

 

 

2.4 Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah  

(APBD) 

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran,  transparansi 

anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi 

merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar 

arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan 

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di  mengerti dan di pantau.  

Menurut Mardiasmo dalam Utami dan Syofyan (2013), transparansi adalah 

keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran 

daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak 

dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut 

aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup 

masyarakat.  

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelennggaraan pemerintah, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:  
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1. Komunikasi publik oleh pemerintah.  

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi, Simson,et.al dalam Utami dan 

Syofyan (2013). 

Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menanggani dengan 

baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari 

transparansi. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Model kerangka pemikiran ini menggunakan variabel terikat yaitu 

pengawasana keuangan daerah (y) dan menggunakan variabel bebas yaitu 

pengetahuan anggaran anggota dewan (x), serta 1 variabel moderator yaitu 

transparansi kebijakan publik, yang dapat digambarkan berdasarkan teori sekaran 

(2007:119) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Kerangka Pemikiran Teorits 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Jurica Lucyanda Reformasi 

Penyusunan 

Anggaran dan 

Akuntabilitas 

Publik (X1) 

Hasil penelitiannya adalah sbb :  

1. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis 1 menunjukkan bahwa 

Pengetahaun 

Anggaran Anggota 

Dewan (X) 

Transparansi Kebijakan 

Publik 

(Variabel Moderator) 

Pengawasan 

Keuangan Daerah (Y) 
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Dan 

Maylias Pramono 

Sari 

Kualitas Anggaran 

Pendapatan dab 

Belanja Daerah 

(APBD) 

 

Partisipasi 

Masyarakat 

(X2) 

Transparansi 

Kebijkan 

Publik (X3) 

 APBD Dengan 

Pendekatan 

Kinerja  

(X4) 

Kualitas APBD  

(Y) 

pengetahuan 

anggota dewan tentang anggaran  

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah 

 

2. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis 2 menunjukkan bahwa 

pengaruh antara 

pengetahuan anggota dewan 

tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah 

dimoderat variabel partisipasi 

masyarakat. 

Jufri Darma 

 

dan 

 

Ali Fikri Hasibuan 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Anggota Dewan  

Tentang Anggaran 

Terhadap 

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

Dengan Partisipasi 

Masyarakat  Sebagai 

Variabel Moderating.  

 

Pengetahuan 

Anggota 

Dewan Tentang 

Anggaran 
Daerah (X1) 

Partisipasi 

Masyarakat 

(Variabel 

Moderating) 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah (Y), 

 

1. Pengetahuan dewan tentang 

anggaran tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

pengawasan keuangan daerah. 

2. 2. Partisipasi masyarakat tidak 

berpengaruh signifikan positif 

hubungan pengetahuan dewan 

tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerh.  

3. Transparansi kebijakan publik 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap hubungan pengetahuan 

dewan tentang anggaran dan 

pengawasan keuangan daerah.  

 

 
Kurnia Utami 

 

dan 

 

Efrizal Syofyan 

 

 

 Pengaruh 

Pengetahuan Dewan 

Tentang Anggaran 

Terhadap 

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

Dengan Variael 

Pemoderasi 

Partisipasi 

Masyarakat dan 

Transparansi 

Kebijakan Publik. 

Pengetahuan 

Dewan Tentang 

Anggaran (X1) 

Partisipasi  

Masyarakat 

(Variabel 

Pemoderasi) 

Transparansi 

Kebijakan 

Publik 

(Variabel 

Pemoderasi) 

Pengawasan 

1. Pengetahuan dewan 

tentang anggaran tidak 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

pengawasan keuangan 

daerah. 

2.  Partisipasi masyarakat 

tidak berpengaruh 

signifikan positif hubungan 

pengetahuan dewan tentang 

anggaran terhadap 

pengawasan keuangan 

daerh.  
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 Keuangan 

Daerah (Y) 

3.  Transparansi kebijakan 

publik berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

hubungan pengetahuan 

dewan tentang anggaran 

dan pengawasan keuangan 

daerah 

Aristanti 

Widyaningsih 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Anggota Legislatif  

Daerah Tentang 

Anggaran Terhadap 

Pengawasan 

Anggaran  

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Dengan 

Akuntabilitas 

Sebagai Variabel 

Moderating 

 

Pengetahuan 

Anggota 

Legislatif 

Tentang 

Anggaran (X1) 

 

Akuntabilitas 

(Variabel 

Moderating) 

 

Pengawasan 

Anggaran 

Pendapatan dan  

Belanja Daerah 

(Y) 

Berdasarka hasil analisis regresi 

sederhana, disimpulkan bahwa 

terdapat Pengaruh Anggota 

Legislatif Daerah Tentang 

Anggaran terhadap Pengawasan 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan secara 

parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2012) dengan judul 

pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasn keuangan 

daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai veriabel moderating  menyimpulkan 

bahwa  hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota 

dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan 

keuangan daerah.  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa 

pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuanga daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. Data yang 

diolah dalam penelitian ini sebanyak 33 kuisioner berdasarkan pengembalian dari 

tiap fraksi yang terdapat dalam DPRD Kota Medan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Syofyan (2013) 

dengan judul  pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat 

dan transparansi kebijakan publik menyimpulkan bahwa  Pengetahuan dewan 

tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan 

keuangan daerah.  Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan positif 

hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan 

daerh. Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap 

hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan 
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daerah. Penelitian ini mengambil sampel kabupaten/kota yang ada disumatera 

barat dengat jumlah responden sebanyak 89 orang. 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasn 

Keuangan Daeeah (APBD). 

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-konstituen 

dan kepentingan kelompok dan pertainya, Darma dan Hasibuan (2012). 

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap 

bukan hanya pada tahap evaluasi saja, Darma dan Hasibuan (2012).  Pengawasan 

yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses penyusunan APBD, 

pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2012), hasil analisis regresi 

sederhana, disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh Anggota Legislatif Daerah 

Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. 

H1 : Diperdugakan pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh  

positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

2.7.2  Pengaruh Transparansi Kebijakn Publik terhadap Pengawasan 

Keuangan Daerah (APBD). 

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan dalam proses 

penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi 

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, terutama karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, 

terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.  
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Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil 

yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek 

kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi 

diharapkan akan menghasilkan persaiangan politik yang sehat, toleran dan kebijakan 
dibuat berdasarkan pada preferensi public, Loina dalam Utami dan Syofyan (2013). 

Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun 

pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan 

keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap 

penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban. Melalui suatu 

pengawasan diharapkan terciptanya suatu informasi yang transparan terhadap 

jalannya kebijakan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. 

H2  : Diperdugakan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif 

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

2.7.3 Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara 

pengetahuan anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan 

daerah (APBD). 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelennggaraan pemerintah, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil 

yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:  

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.  

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi (Simson,dkk,2007)  

Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik 

kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi. 

Untuk itu transparansi sangat penting untuk diterapkan guna mewujudkan 

pemerintahan yang baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Syofyan (2013) menyimpulkan 

bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap 

hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. 

Dengan demikian, pengetahuan anggaran anggota dewan dapat meningkatakan 

kualitas pengawasan  keungan daerah, kualitas pengawasan tersebut akan semakin 

tinggi jika transparansi kebijakan publik juga tinggi. 



12 
 

 
 

H3 : Diperdugakan pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh 

terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan 

semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik semakin tinggi. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1  Devinisi Variabel dan Operasional Variabel  

3.1.1 Devinisi Variabel 

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi :  

1. Pengawasan Keuangan Daerah (Y) 

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap 

bukan hanya pada tahap evaluasi saja, Mardiasmo dalam Darma dan Hasibuan 

(2012). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses 

penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan 

pertanggungjawaban APBD. 

2. Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan (X1) 

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan 

wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya 

yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman 

dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan subtansi bidang tugas 

lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, Yudoyono dalam Utami dan 

Syofyan (2013). 

3. Transparansi Kebijakan Publik (Variabel Moderator) 

 Menurut sekaran (2007:119) Variabel moderator adalah variabel yang 

memepengaruhi pengaruh ketergantungan (contingent effect) yang kuat dengan 

hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Yaitu, kehadiran veriabel ketiga 

(variabel moderator) mengubah hubungan awal antar variabel bebas dan terikat. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan.Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi 

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaiangan politik yang 
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sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik, Loina 

dalam Utami dan Syofayn  2013. 

 

2.7.4 Operasional Variabel 

Operasonalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Pengetahuan 

Dewan 

Tentang 

Anggaran 

(X1) 

Hak Anggaran Anggota Dewan : 

 

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penyusunan APBD. 

Hak Meminta Keterangan Anggota Dewan : 

 

2. Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pelaksanaan APBD. 

 

 

Hak Meminta Keterangan Anggota Dewan : 

 

3. Pengetahuan dewan tentang anggaran untuk mendeteksi terjadinya 

kebocoran dalam pelaksanaan APBD. 

 

4. Pengetahuan dewan tentang anggaran untuk mendeteksi terjadinya 

pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD 

 

 

 

Likert 

 

 

Likert 

 

 

Likert 

 

 

Likert 

Transparansi 

Kebijakan 

Publik 

(X3) 

Komunikasi Publik Oleh Pemerintah : 

 

1. Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah 

berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun. 

 

2. Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah 

berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun. 

 

3. Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah 

disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik. 

 

4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. 

 

Hak Masyarakat terhadap Akses Informasi : 

 

5. Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatakan dan 

mengakomodasi usulan masyarakat. 

 

6. Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik. 

Likert 

 

 

Likert 

 

 

Likert 

 

 

Likert 

 

Likert 

 

 

Likert 
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Pengawasan 

Keuangan 

Daerah (Y) 

Tujuan Pengawasan APBD : 

 

1. Pengawasan dalam proses penyusunan APBD. 

 

2. Pengawasan dalam pengesahan APBD. 

 

3. Pengawasan dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

 

4. Pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. 

Likert 

 

Likert 

 

Likert 

Likert 

Sumber : Kurnia Utami, Efrizal Syofyan (2013) dan Mardiasmo (2009:21 

3.2 Analisis Data 

3.2.1 Uji Validitas 

 Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur 

telah menjalankan fungsi ukurannya (Wijaya, 2012:116). 

3.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Reabilitas dilakukan untuk mengetahuai tingkat kestabilan suatu alat 

ukur. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek tidak berubah (Wijaya, 

2012:115) 

3.5.3 Uji Autokolerasi 

   Autokolerasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual 

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi menurut 

Priyatno (2010 :87). Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. 

 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. 

3.3.1 Uji Normalitas  

Menurut Wijaya (2012: 132) Uji Normalitas dilakukan untuk melihat 

apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi 

normal. 
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3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Wijaya (2012:125) Uji Multikolinieritas merupakan uji yang 

ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (variabel independen). 

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Wijaya (2012: 127) Heterokedastisitas menunjukkan bahwa 

varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas ataua tidak terjadi 

heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar).  

3.4 Uji Hipotesis 

Menurut Priyatno (2010:9) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi 

(dapat digeneralisasi). 

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus persamaan regresi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Y=                               

Keterangan:  

Y   = Pengawasan keuangan daerah  

B1233456  =  Koefisien regresi dari variabel X 

X1   = Pengetahuan dewan tentang anggaran  

X2   = Transparansi kebijakan publik 

X3 = Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 

transparansi kebijakan publik 

 

Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui: 
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a. Uji  Determinasi 

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara 

serentak terhadap variabel Y. 

b. Uji f 

Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen (X1, X2,.... Xn) secara bersama-sama  berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Y. 

c. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2, .... Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y, (Dwi 

Priyanto, 2010). 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Jumlah Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

45 responden, namun yang dapat diolah hanya 41 responden dikarenakan salah 

seorang dewan meninggal dunia sedangkan 3 responden lagi tidak dapat diolah 

karena pengembalian kuisioner tidak terisi secara lengkap. Data sampel ini dapat 

dilihat dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Data Sampel Penelitian 

No. Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

1. Jumlah kuesioner yang disebar 45 100 

2. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 4 9 

3. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 41 91 

Sumber: data primer diolah 

4.1 Karakteristik Responden  

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 40 orang atau 88,9%, sedangkan sisanya 5 orang atau 

11,1% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan.  

Tabel 4.2 : Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 36 87,8 

Perempuan 5 12,2 

Jumlah 41 100 
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Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia 30 – 

40 tahun sebanyak 5 orang atau 11,2%. Responden yang berusia 40 – 50 tahun 

sebanyak 25 orang atau 55,6%, responden yang berusia 50 – 60tahun sebanyak 9 

orang atau 20%. Sedangkan responden yang berusia di atas 60 tahun sebanyak 5 

orang atau 11,2%. 

Tabel 4.3: Usia Responden 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

30-40  Tahun 5 12,2 

40-50 Tahun  23 56,1 

50-60  Tahun 8 19,5 

> 60  Tahun 5 12,2 

Jumlah 41 100 

Sumber: data primer diolah 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang 

pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan tingkat SMA sederajat sebanyak 

65orang atau 12,2% . Jenjang S1 sebanyak 21 orang atau 14,6%. S2 sebanyak 

10orang atau 24,5%. S3 tidak ad, dan DLL (D1, D2, D3) sebanyak 5 orang atau 

12,2%. 

Tabel 4.4: Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

SMA 5 12,2 

S 1 21 51,2 

S 2 10 24,4 

S 3 - - 

DLL (D1, D2, D3) 5 12,2 

Jumlah 41 100 

Sumber: data primer diolah 
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4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pengetahuan 

Anggaran Anggota Dewan, Transparansi Kebijakn Publik, dan Pengawasan 

Keuangan Daerah akan diuji secara statisktik deskriptif seperti yang terlihat dalam 

tabel 4. 5. 

Tabel 4.5: Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 

 

 

 

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa pada variabel Pengetahuan Dewan  jawaban 

minimum responden sebesar 6 dan maksimum 11, dengan rata-rata total jawaban 

9,24 dan standar deviasi sebesar 1,300. Pada variabel Pengawasan Keuangan  

jawaban minimum  responden sebesar 70 dan maksimum sebesar 85, dengan rata-

rata total jawaban 77,20 dan standar deviasi sebesar 4,057.  Pada variabel Variabel 

Transparansi Kebijakan Publik  jawabanminimun  responden sebesar 14 dan 

maksimum sebesar 21, dengan rata-rata total jawaban 16,71 dan standar deviasi 

sebesar 1,662.  

 

4.3     Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.3.1  Uji Validitas  

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan corrected item-total 

correlations yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya, 

dengan jumlah responden 41 dan tingkat signifikasi 5%, pertannyaaan kuesioner 

dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,3081. Berdasarkan 

hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item 

variabel X1,  X2,  dan Y semuanya di atas rtabel. Jadi dapat dikatakan bahwa 

seluruh item pernyataan variabel X1,  X2 dan Y adalah valid. 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PENGAWASANKEUANGA

N 
41 70 85 77,20 4,057 

PENGETAHUANDEWAN 41 6 11 9,24 1,300 

TRANSPARANSI 41 14 21 16,71 1,662 

Valid N (listwise) 41     
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Untuk variabel pengetahuan anggaran (X1) nilai Corrected Item-Total 

Colleration diatas nilai rtabel sebesar 0,3081  seperti yang tergambar pada tabel 

4.6 berikut ini 

Tabel 4.6 

  
Item Pertanyaan Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan 

PD1 0.308 0,786 Valid 

PD2 0.308 0,805 Valid 

PD3 0.308 0,700 Valid 

PD4 0.308 0,693 Valid 

PD5 0.308 0,817 Valid 

PD6 0.308 0,755 Valid 

 

Sedangkan untuk variabel pengawasan keuangan daerah (Y) nilai 

Corrected Item-Total Colleration ( r hitung) juga diatas nilai rtabel sebesar 0,3081  

seperti yang tergambar pada tabel 4.7 berikut ini. 

 

Tabel 4.7 

  

Item 

Pertanyaan 

Nilai r 

tabel 

Nilai r 

hitung 

Keterangan 

PK1 0,308 0,462 Valid 

PK2 0.308 0,494 Valid 

PK3 0.308 0,456 Valid 

PK4 0.308 0,468 Valid 

PK5 0.308 0,525 Valid 

PK6 0.308 0,641 Valid 

PK7 0.308 0,538 Valid 

PK8 0.308 0,514 Valid 

PK9 0.308 0,616 Valid 

PK10 0.308 0,412 Valid 

PK11 0.308 0,708 Valid 

PK12 0.308 0,602 Valid 
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Untuk variabel moderator transparansi kebijkan publik  (X3) nilai 

Corrected Item-Total Colleration (r hitung) diatas nilai rtabel sebesar 0,3081  

seperti yang tergambar pada tabel 4.8 berikut ini. 

 

Tabel 4.8 

  

Item 

Pertanyaan 

Nilai r 

tabel 

Nilai r 

hitung 

Keterangan 

TKP1 0,308 0,629 Valid 

TKP2 0.308 0,747 Valid 

TKP3 0.308 0,863 Valid 

TKP4 0.308 0,673 Valid 

TKP5 0.308 0,611 Valid 

TKP6 0.308 0,794 Valid 

TKP7 0.308 0,685 Valid 

TKP8 0.308 0,624 Valid 

 

 

 

 

 

PK13 0.308 0,617 Valid 

PK14 0.308 0,522 Valid 

PK15 0.308 0,496 Valid 

PK16 0.308 0,496 Valid 

PK17 0.308 0,522 Valid 

PK18 0.308 0,686 Valid 

PK19 0.308 0,604 Valid 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika, jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dinyatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai Alpha Conbrach (α) > 0,60. 

Hasil dari uji reliabilitas untuk variabel pengetahuan anggaran (X1)  dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 
 

 

Tabel 4.9 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,852 6 

Sumber: data primer diolah 

 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,852 dan 

dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,852 > 0,60). 

Selanjutnya uji reliabilitas untuk variabel pengawasan keuangan (Y). Hasil uji 

variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 
 

Tabel 4.10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,868 19 

Sumber: data primer diolah 
 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,868 dan 

dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,868 > 0,60).  

Selanjutnya uji reliabilitas untuk variabel moderator transparansi kebijakan 

publik (X2). Hasil uji variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,846 8 
 

              Sumber: data primer diolah 

 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,846 dan 

dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,846 > 0,60).  
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

 

4.4.1 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan 

variabel independen mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika variabel independen 

dan dependen tersebut mempunyai asymp.sig (2-tailed) diatas level of signifikan 

5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.  

 

 

 

 

Dari hasil pengujian kolmogorov-

smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) dalam penelitian ini memiliki 

nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk 

masing-masing model berdistribusi secara normal. 

 

4.4.2 Multikolinieritas 

 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel 

independen (Wijaya,2012:125). 

 

 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 3,95256931 

Most Extreme Differences 

Absolute ,112 

Positive ,112 

Negative -,059 

Kolmogorov-Smirnov Z ,719 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,680 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 4.16: Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 29,920 7,516 
 

3,981 ,000 
  

SKORPD ,529 ,261 ,239 2,027 ,050 ,878 1,139 

SKORTKP 1,087 ,205 ,624 5,302 ,000 ,878 1,139 

a. Dependent Variable: SKORPK 

 
 

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa untuk variabel independen, angka VIF 

dibawah 10 dan hasil tolerance dibawah 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan 

model regresi tidak terdapat multikolinieritas. 

 

4.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini menunjukan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua 

pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya problem 

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan residualnya (Wijaya, 2012:130). 

 
 

 

Dari hasil tampilan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar 

secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini 

berarti bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.  
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Tabel 4.17 Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

SKORPD SKORTKP 

Spearman's rho 

Unstandardized Residual 

Correlation Coefficient 1,000 -,148 ,139 

Sig. (2-tailed) . ,363 ,391 

N 41 41 41 

SKORPD 

Correlation Coefficient -,148 1,000 ,395
*
 

Sig. (2-tailed) ,363 . ,012 

N 41 41 41 

SKORTKP 

Correlation Coefficient ,139 ,395
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,391 ,012 . 

N 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Dari hasil output diatas, dapat diketahui korelasi antara variabel independent 

dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan > 0.05 yaitu korelasi 

antara Pengetahuan dewan dengan Unstandardized Residual menghasilkan 

signifikansi 0.363. Transparansi kebijakan publik dengan Unstandardized Residual 

yaitu 0,391. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 

ditemukan adanya masalah Heterokedastidit 

 

4.5 Analisi Regresi 

4.5.1 Uji Interaksi 

Untuk mengungkapkan pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan moderated regression analysis. Model ini 

digunakan terdiri dari satu variabel bebas  yaitu pengetahuan dewan tentang 

anggaran (X1), satu variabel moderator yaitu  transparansi kebijakan publik (X2), 

dan serta satu variabel terikat pengawasan keuangan daerah (Y), Wijaya 

(2012:138).  Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan 

model penelitian ini  ditunjukkan dala tabel 4.18 berikut ini. 
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Tabel 4.18 Uji Interaksi (MRA) 

                                                                               Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 111,586 11,661  9,569 ,000 

PENGETAHUANDEWAN -2,411 1,005 -,772 -2,399 ,022 

TRANSPARANSI -2,044 ,675 -,837 -3,028 ,004 

Moderator ,142 ,054 1,112 2,639 ,012 

a. Dependent Variable: PENGAWASANKEUANGAN 

Sumber : data primer yang diolah 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut : 

Y=111,586 - 2,411 - 2,044 X1.X2 +e 

Keterangan :  

Y  = Pengawasan keuangan daerah 

X1  = Pengetahuan dewan tentang anggaran 

X2         = Transparansi kebijakan publik 

X1.X2      = Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan   

transparansi kebijakan publik 

e   = standard error 
 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Nilai konstanta sebesar 111,586 mengindikasikan bahwa jika variabel 

independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran dan  transparansi 

kebijakan publik, adalah nol maka pengawasan keuangan daerah adalah 

sebesar konstanta. 

2. Koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar -2,411 

mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengetahuan dewan, 

maka akan mengakibatkan penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 

2,411 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. 

3. Koefisien transparansi kebijakan publik sebesar -2,044 mengindikasikan 

bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi kebijakan publik, maka 

akan mengakibatkan penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 

2,044satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. 
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4. Koefisien moderator 1 sebesar 0,142 mengindikasikan bahwa setiap 

peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan, maka akan 

mengakibatkan peningkatan kualitas pengawasan keuangan daerah sebesar 

0,142 ketika transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating 

dengan asumsi variabel lain konstanta. 

 

 

4.6 Uji Hipotesis 

 

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil 

pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut. 

 
 
 

 
 

 

Tabel 4.17 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,449
a
 ,201 ,136 3,770 

a. Predictors: (Constant), Moderator, TRANSPARANSI, 

PENGETAHUANDEWAN 

Sumber : data primer yang diolah 
 

 

Dalam tampilan output SPSS model summary tabel diatas, besarnya 

Adjusted R square adalah 0,136. Hal ini menindikasikan bahwa kontribusi 

variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan  transparansi kebijakan publik 

adalah sebesar 13%, sedangkan  87% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar 

model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

4.6.2 Uji f 

Pengujian variabel independen (Pengetahuan Anggaran anggota dewan, 

Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik) 

terhadap variabel dependen (Pengawasan Keuangan Daerah). Uji F digunakan 

untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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Tabel 4.1 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 451,774 2 225,887 22,630 ,000
b
 

Residual 369,326 37 9,982   

Total 821,100 39    

a. Dependent Variable: SKORPK 

b. Predictors: (Constant), SKORTKP, SKORPD 
  

 

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas, nilai F HITUNG = 22.630 

dengan  nilai Sig sebesar 0,000, dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F 

tabel yaitu 26,525 > 2,83 , dengan demikian Ho diterima. Hal ini berarti bahwa 

persaamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang dugunakan 

sudah fix. 

 

4.6.3 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh 

yang berarti (signifikan) antara variabel independen (pengetahuan anggaran 

anggota dewan dan transparansi kebijakan publik, secara parsial terhadap variabel 

dependen (pengawasan keuangan daerah). 

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df 

= (n-k-1) dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel 

(Priyatno 2010 :68). 

Kriteria penerimaan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah  

1. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak (ada pengaruh) 

        Jika t hitung < t tabel maka Ho gagal ditolak  (tidak ada pengaruh)   

2. Jika Signifikansi > 0,05 maka Ho gagal ditolak (tidak ada pengaruh) 

   Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak (ada pengaruh) 

Tabel4.19 
                                                                                        Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 111,586 11,661  9,569 ,000 

PENGETAHUANDEWAN -2,411 1,005 -,772 -2,399 ,022 

TRANSPARANSI -2,044 ,675 -,837 -3,028 ,004 

Moderator ,142 ,054 1,112 2,639 ,012 

b. Dependent Variable: PENGAWASANKEUANGAN 

Sumber : data primer yang diolah 
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Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut ini : 

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut ini : 

1. Pengaruh  pengetahuan anggaran anggota dewan  terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD), diperoleh nilai t hitung -2,399 dengan 

signifikansi 0,022. karena 0,022 < 0,05 dan t hitung > t tabel (-2,399 > 

1,682) maka dapat disimpulkan bahwa Ho  ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran anggota dewan mempunyai 

pengaruh  negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah 

(APBD). 

2. Pengaruh  transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan 

daerah(APBD), diperoleh nilai t hitung -3,028 dengan signifikansi 0,004. 

karena 0,004 < 0,05 dan t hitung > t tabel (-3,028 > 1,682) maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho  ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa transparansi kebijakan publik  mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 

3. Pengaruh  transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 

diperoleh nilai t hitung 2,639 dengan signifikansi 0,012. karena 0,012 < 0,05 

dan t hitung  >  t tabel (2,639 >1,993) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan 

publik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah 

(APBD). 

 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1 Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan 

keuangan daerah 

Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh nilai t hitung -2,399 dengan signifikansi 

0.022. karena 0.022 < 0.05 dan t hitung > t tabel (-2,399 > 1,993) maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Pengetahuan dewan tentang 

anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD) dan mempunyai nilai koefisien regresi yang menunjukkan hasil 

yang bernilai negatif, yang berarti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran 

akan menurunkan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 

Utami dan Syofyan (2013), yang menyimpulkan pengetahuan dewan tentang 

anggaran tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah. Hal ini mungkin disebabkan dengan beragam latar 

belakang dan bidang pendidikan anggota dewan. 
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4.7.2 Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan 

keuangan daerah  

Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh nilai t hitung -3,028 dengan signifikansi 

0.004. karena 0.004 < 0.05 dan t hitung > t tabel (2-3,028 > 1,993) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0  ditolak dan Ha diterima. Pengetahuan dewan tentang 

anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan 

daerah (APBD) dan mempunyai nilai koefisien regresi yang menunjukkan hasil 

yang bernilai negatif, yang berarti bahwa pengetahuan transparansi kebijakan 

publik akan menurunkan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Utami dan Syofyan (2013) yang menyimpulkan bahwa transparansi kebijakan 

publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan 

tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. 

 Dari beberapa anggota dewan yang memberikan penjelasan, transparansi 

kebijakan publik memang sangat penting untuk melakukan kebijakan yang 

transparan mengingat Provinsi Kepulauan Riau sudah mendapatkan 4 kali 

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK. Tetapi tidak semua dokumen 

anggaran  itu dapat diakses oleh masyarakat secara rinci sehingga perlu dilakukan 

suatu perubahan agar kebijakan dan program-program kerja yang telah 

direncanakan dapat lebih transparansi. 

4.7.3 Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator transparansi 

kebijakan publik. 

 Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh nilai t hitung 2,639 dengan signifikansi 

0.012. karena 0.012 < 0.05 dan t hitung > t tabel (2,639 > 1,993) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Transparansi kebijakan publik 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hubungan antara 

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah 

(APBD), mempunyai nilai koefisien regresi yang menunjukkan hasil yang bernilai 

positif, yang berarti bahwa transparansi kebijakan publik sebagai variabel 

moderating dapat  meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma 

dan Hasibuan (2012) yang menyimpulkan bahawa transparansi kebijakan publik 

berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang 

anggaran danpengawasan keuangan daerah.  
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5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara pengetahuan anggota 

dewan tentang anggaran  terhadap pengawasan keuangan daerah. 

2. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara transparansi kebijakan 

publik terhadap pengawasan keuangan daerah. 

3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan 

keuangan daerah. 

5.2 Saran 

Beradasarkan hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk pemerintah sebaiknya memberikan laporan pertanggung jawaban 

tahunan yang akan dibahas dalam agenda sidang kepada DPRD dengan 

tepat waktu dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian yang 

telah diraih 4 kali pada tahun-tahun berikutnya. 

2. Untuk masyarakat sebaiknya lebih proaktif mencari tahu tentang program-

program kerja pemerintan yang menggunakan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah guna ikut berpastisipasi aktif dalam pengawasan terhadap 

kinerja yang dilakukan pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang 

baik. 



31 
 

 
 

3. Untuk anggota dewan hendaknya lebih meningkatkan lagi kinerjanya 

terutama dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan rutin 

melakukan evaluasi serta bertanya pada saat agenda sidang laporan 

pertanggungjawaban pemerintah, 

4. Untuk penelitian selanjutya sebaiknya sampel penelitian yang digunakan 

lebih diperluas menjadi seluruh kota/kabupaten yang ada diprovinsi kepri. 
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