
II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan Fungsional

2.1.1 Pengertian Pengawasan Fungsional

Menurut Halim dan Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari

metodenya terbagi menjadi 2 (dua)  yaitu:

a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung

suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap

bawahannya.

b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional

APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan

yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien

dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian pengawasan fungsional berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.

20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah
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pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas

dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian pengusutan,

dan penilaian”.

Adapun pengertian pengawasan fungsional pemerintah daerah menurut Nurcholis

(2007:312) menyatakan bahwa: “Pengawasan fungsional pemerintah daerah

adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan secara

fungsional baik dilakukan oleh  departemen sektoral maupun departemen yang

menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri)”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan

fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga/badan/unit dalam

melakukan pengawasannya melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan, dan

penilaian terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh departemen sektoral

maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen

dalam negeri). Pelaksanaan pengawasan fungsional meliputi beberapa tahapan

yaitu pemeriksaan, pengkajian pengusutan, dan penilaian.

2.1.2 Tujuan Pengawasan Fungsional

Secara umum tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut

Halim (2000:306) yaitu :

a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku

c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif

d. Mendeteksi adanya kecurangan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan

fungsional di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

a. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara

ekonomis, efisien, dan efektif.

b. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan

daerah.

c. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di

instansi pemerintah daerah.

2.2 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan

efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Admosudihardjo (1987:170)

menyatakan bahwa: “Kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita

membayangkan hal penggunaan sumberdaya (resources) kita secara optimum

untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, dan kita berbicara tentang efektivitas

bilamana kita hendak menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai

dimana prapta (obyektif) kita itu dapat di capai”.
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Senada dengan pendapat di atas, Widjadja (1998:79) juga memberi batasan

efektifitas sebagai: “Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik”. Pengertian

ini juga menunjuk pada hasil yang di peroleh, dimana dapat dikatakan efektif

apabila pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Pengertian ini dikemukakan oleh

H. Emerson seperti dikutip Handayaningrat (1996:16), yang menyatakan bahwa:

“Effectiveness is measuring in term of actuating prescribed or objectives

(efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya)”. Pendapat tersebut juga didukung oleh Komarudin

(1994:126), yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang

menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya”. Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo

(2002:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai

tujuannya.

2.2.2 Pengertian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah menganut sistem pengurusan yang

sama dengan sistem pengurusan keuangan negara yang pada pokoknya yaitu :

a. Pengurusan administrasi, yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-

tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawa

akibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran daerah.

Pengurusan ini terdiri dari tindakan otorisator (penandatanganan SP2D) dan

tindakan ordonator (penandatanganan SPM).
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b. Pengurusan ke pemegang kas, yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan,

mambayar atau mengeluarkan uang dan barang, serta berkewajiban

mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Pengurusan ini

dilaksanakan oleh pemegang kas daerah dan pemegang kas.

Pengertian keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: “Keuangan Daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah”.

Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2002:7)

mengemukakan sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Menurut Bastian (2001:70-71) mengatakan bahwa sesuatu anggaran yang telah

direncanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pelaksanaannya yang tertib

dan disiplin, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan

berhasil guna.
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Sumarsono (2010:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mardiasmo (2002:14) mengemukakan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

meliputi:

a. Tanggung jawab.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

c. Kejujuran.

d. Hasil guna.

e. Pengendalian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan

daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan kegiatan daerahnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBD

harus dilandaskan pada aspek tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban

keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan



14

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan

pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat.

Oleh sebab itu, harus disusun suatu perencanaan panjang yang baik

mempertimbangkan dengan seksama skala prioritas pembangunan. Selanjutnya

dalam pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan dengan cara berdaya guna dan berhasil guna. Agar pelaksanaannya

terarah diperlukan suatu APBD. Dalam mempergunakan APBD secara efisien dan

efektif maka diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu

unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, agar terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan berwibawa.

Salah satu pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah

adalah adanya Pengawasan Fungsional. Adapun pengertian pengawasan

fungsional berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang

dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi

melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, pengusutan dan

penilaian”.

Adapun objek dari pengawasan fungsional adalah Anggaran yang direalisasikan

kedalam APBD merupakan rancangan Keuangan Daerah baik dari segi

penerimaan maupun pengeluaran yang cerminkan pilihan kebijakan dimasa yang
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akan datang. Keuangan daerah harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai

dengan sasaran yang telah direncanakan.

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai

tujuannya.“

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah”. Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan

daerah menurut Halim (2002:7) mengemukakan sebagai berikut: “Pengelolaan

keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk kegiatan

guna tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tanggung

jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan

pengendalian yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

kegiatan daerahnya.

Sedangkan menurut Halim dan Theresia (2007:40) menyatakan bahwa:

”Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang

penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu
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kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat

dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit

pengawasan yang ada”.

Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilaksanakan dan

dikelola secara tertib dan sistematis dengan perundang-undangan yang berlaku

dan disertai pengawasan fungsional. Sehingga keefisienan dan keefektifan yang

dilaksanakan pemerintah daerah dapat tercapai, disamping itu hal ini dimaksudkan

untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang

akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu, serta menciptakan adanya pemerintahan

yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan sebuah paradigma penelitian

sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum

dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistik untuk

Variabel X
Pengawasan Fungsional :
 Pengawasan
 Pengkajian
 Pengusutan
 penilaian
(Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.
20 Tahun 2001)

Variabel Y
Efektivitas Pelaksanaan APBD :
 Tanggung jawab
 Mampu memenuhi kewajiban

keuangan
 Kejujuran

 Hasil guna

 Pengendalian
Mardiasmo (2002:14)
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menganalisisnya. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut: “Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap

efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung”.


