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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

tentunya menjadi pengakuan yang berarti dari negara terhadap keberadaan desa. 

Undang undang desa tersebut memberikan kejelasan status bagi desa dan menjadi 

payung hukum atau regulasi atas desa yang mengatur hak dan kewenangan desa 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, meskipun desa merupakan 

bagian dari unsur pemerintahan dengan level terendah. 

Sebagai bentuk pemerintahan dengan level terendah, maka desa diberikan 

otonomi, dimana dalam otonomi tersebut desa mempunyai hak untuk mengurusi 

dan mengelola urusan pemerintahan desanya sesuai dengan hak-hak yang telah 

diberikan seperti hak adat yang diakui dalam sistem ketatanegaraan negara 

Indonesia, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.  

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, di Pasal 1 ayat 5 bahwa keuangan desa merupakan 

hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa dalam bentuk uang ataupun barang 

yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh 

desa. Serta yang dimaksud dengan pengelolaan desa dijelaskan dalam pasal 6 

yaitu kegiatan yang pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa. 
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Segala  perkara urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

adalah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat yang 

didanai oleh APBDesa, Bantuan Pemerintah Pusat, dan Bantuan Pemerintahan 

Daerah. 

Dalam penyelenggaran pemerintahan desa, pemerintah kabupaten/kota 

wajib menyalurkan dana Alokasi dari APDB kepada desa, yang disebut dengan 

Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut bersumber dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah dan disalurkan ke desa dengan jumlah paling sedikit 

10%. Tim pelaksana desa mengerjakan kegiatan desa yang dananya bersumber 

dari ADD dan harus berdasarkan pada peraturan menteri/walikota. Dalam 

ketentuannya, sebesar 30% dana digunakan untuk belanja aparatur desa 

sedangkan 70% lagi diperuntukan sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat. 

Adapun program ADD bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan, 

meningkatkan perencanaan anggaran untuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat, menmajukan pembangunan infrastuktur pedesaan, 

menambah ketentraman juga keterlibatan masyarakat, sebagai upaya pemberian 

pelayanan kepada masyarakat, memanfaatkan keswadayaan dan peran serta 

masyarakat melalui gotong royong, serta meingkatkan kekayaan desa melalui 

BUMDesa (Nurcholis, 2011: 90). 

Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang resposif terhadap 

tuntutan desa dari beberapa kabupaten di Indonesia. Pemerintah Kabupaten 

Bandung sejak tahun 2007 telah melakukan pengalokasian dana atau yang disebut 
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dengan ADD, yang tujuannya agar pembangunan akan semakin merata sampai ke 

tingkat desa di Kabupaten Bandung.  

Desa Margamulya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung merupakan 

satu dari banyaknya desa yang mendapat kucuran dana, baik dari negara maupun 

dari pemda. Desa Margamulya pada tahun 2018 mendapatkan dana Desa dari 

APBD sebesar Rp.865.667.000, dari kabupaten memperoleh dana 

Rp.166.951.600, dan jumlah ADD yaitu sebesar Rp.835.235.800, ditambah 

dengan Bantuan Keuangan Provinsi dan Raksa Desa dengan jumlah dana sebesar 

Rp.115.000.000 dan Rp.50.000.000. Maka jika dijumlahkan APBDes yang 

diperoleh Desa Margamulya Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.032.854.400. 

Berikut adalah data APBDes dan ADD Desa Margamulya dari tahun 2014-

2018 yang peneliti peroleh dari data Laporan APBDes Margamulya. 

Tabel 1.1 

APBDes dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Margamulya Tahun 2014-2018 

No Tahun Jumlah APBDes Pertumbuhan 

APBDes (%) 

Jumlah ADD Pertumbuhan 

ADD (%) 

1 2014 Rp. 1.314.299.880,- - Rp. 147.625.700,- - 

2 2015 Rp. 1.499.621.400,- 12,35 Rp. 322.686.300,- 118,58 

3 2016 Rp.1.755.653.700,- 18,40 Rp. 371.641.400.- 15,17 

4 2017 Rp. 2.101.535.300,- 19,70 Rp. 852.400.300,- 129,36 

5 2018 Rp. 2.032.854.400,- -(3,26) Rp. 835.235.800,- -(2,01) 

Sumber: APBDes Margamulya Tahun 2014-2018 (Data diolah) 
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Bersumber pada data diatas, dapat disimpulkan bahwa selalu terjadi 

peningkatan dana APBDes di Desa Margamulya, kecuali pada tahun 2018 

APBDes mengalami penurunan dari tahun 2017, yaitu dari Rp. 2.101.535.300 

menjadi Rp. 2.032.854.400, penurunan sebesar Rp. 68.680.900 atau 3,26%. 

Begitupun dengan ADD di Desa Margamulya yang terus meningkat setiap 

periodenya. Kecuali di tahun 2018 mengalami penurunan dari Rp. 852.400.300 

menjadi 835.235.800 atau 2,01%. 

Pada tahun 2018, Desa Margamulya menggunakan APBDes untuk 

penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat yang masing-masing sebesar Rp.449.270.500, 

Rp.1.232.642.310, Rp. 64.000.000 dan Rp. 286.941.590. Adapun kegiatan yang 

di lakukan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut adalah posyandu, 

UP2K dan BKB, Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, kegiatan operasional LPM, 

kegiatan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Kegiatan Perlombaan 

Desa, Kegiatan Pendukung kegiatan ekonomi, kegiatan peningkatan Pendidikan 

Dasar, kegiatan bansos beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, dan 

kegiatan penyelenggaraan program paket belajar (ILPPD Desa Margamulya, 

2018). 

Berdasarkan data alokasi dana desa diatas yang dinilai cukup besar untuk 

pembangunan dan pemberdayaan, tentu saja alokasi dana desa mempunyai 

pengaruh untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Apabila ADD dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan partisipasi 
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masyarakat melalui pemberdayaan yang bertujuan untuk kesejahteraan 

masayarakat.  

Dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Desa, memaparkan 

bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka perlu dilakukan upaya 

untuk mngembangkan rasa mandiri dan kesejahteraan masyarakat dengan cara 

peningkatan pengetahuan, sikap, kesadaran dan memanfaatkan sumber daya yang 

ada melalui penepatan kebijakan program dan pendampingan dan sesuai dengan 

prioritas kebutuhan desa tersebut. 

Salah satu wadah untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan 

oleh peneliti mengenai BUMDes, menurut Sekretaris Desa Margamulya 

menyebutkan bahwa BUMDes berjalan tidak efektif dikarenakan vacum selama 

beberapa bulan ini akibat anggota BUMDes berkurang dan sibuk bekerja. 

Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan juga menjadi kendala 

yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

mengenai program pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, kurangnya 

kapasitas dan kemampuan pegelola BUMDes berakibat pada sistem kelembagaan 

BUMDes Margamulya menjadi tidak efektif dan ketegantungan terhadap bantuan 

pemerintah dan membuat BUMDes tidak mandiri. Sehingga ketika  dana bantuan 

yang dikucurkan untuk BUMDes belum cair, maka program pemberdayaan yang 

ada di BUMDes menjadi terhambat. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu dan tertaik 

untuk melakukan penelitian tersebut, dengan judul “Pengaruh pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa 

Margamulya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, terlihat bahwa adanya 

permasalahan yang bisa menghambat terhadap efektifnya pengelolaan ADD 

terhadap pemberdayaan masayarakat Desa Margamulya. Dengan demikian maka 

peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Terjadi penurunan 2,01% dana ADD pada tahun 2018, dari Rp.852.400.300 

menjadi Rp.835.235.800. 

2. ADD digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 

Rp.449.270.500, pembinaan sebesar Rp.64.000.000 dan pemberdayanaan 

sebesar Rp.286.941.590 pada tahun 2018. 

3. Kurangnnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan 

ADD, Diduga hanya orang teretntu saja yang hadir dalam Musyawarah 

Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Margamulya. 

4. Diduga rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa 

Margamulya mengenai pemberdayaan. 

5. Sistem dan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margamulya 

tidak berjalan efektif dilihat dari penjelasan Sekdes mengenai BUMDes tidak 

aktif selama beberapa bulan terakhir. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkaan identifikasi masalah yang disebutkan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan alokasi dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya kecamatan Pasirjambu 

Kabupaten Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan alokasi dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya kecamatan Pasirjambu 

Kabupaten Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh penatausahaan alokasi dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya kecamatan Pasirjambu 

Kabupaten Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh pelaporan alokasi dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya kecamatan Pasirjambu 

Kabupaten Bandung? 

5. Seberapa besar pengaruh pengawasan alokasi dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya kecamatan Pasirjambu 

Kabupaten Bandung? 

6. Seberapa besar pengaruh pertanggungjawaban alokasi dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya kecamatan Pasirjambu 

Kabupaten Bandung? 
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7. Seberapa besar pengaruh dari pengelolaan alokasi dana desa secara simultan 

terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung?” 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun maksud dan tujuan penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh dimensi perencanaan alokasi 

dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

2. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh dimensi pelaksanaan alokasi 

dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

3. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh dimensi penatausahaan 

alokasi dana desa terhadap pemKerdayaan masyarakat di Desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

4. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh dimensi pelaporan alokasi 

dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

5. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh dimensi pengawasan alokasi 

dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 
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6. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh dimensi pertanggungjawaban 

alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

7. Mengukur dan mengetahui besaran pengaruh secara simultan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa 

Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

1.5 Manfaat dan Kegunaan 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

a. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi 

sumbangsih yang berguna untuk pengembangan ilmu administrasi, 

terutama mengenai pengelolaan keuangan dalam Alokasi Dana Desa. 

b. Bagi peneliti, menjadi salah satu syarat lulus Strata Satu (S-1) penulis 

dan penambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan pembahasan 

yang sesuai dengan administrasi keuangan yaitu pengelolaan ADD 

yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. 

c. Bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi 

civitas akademika dalam pengambilan keputusan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

a. Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi sumbangan data dan 

informasi mengenai kegunaan ADD yang dialokasikan untuk 

pemberdayaan masyarakat desa Margamulya Kecamatan Pasir Jambu 

Kabupaten Bandung. 
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b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi 

Staff Desa Margamulya tentang peningkatan pengelolaan alokasi dana 

desa yang baik. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 Landasan teori yang digunakan peneliti adalah teori pengelolaan keuangan 

dari Bambang Supriyadi dan teori pemberdayaan masyarakat dari Effendy.  

1.6.1 Teori Pengelolaan Keuangan dari Bambang Supriyadi, dkk 

Menurut Supriyadi, (2017: 14-25) pengelolaan keuangan daerah tidak 

terlepas dari management functiom yang terdiri dari planning, organizing, staffing, 

leading dan controlling. Hal ini sama dalam pengelolaan keuangan daerah, 

management function tersebut diterapkan dalam siklus pengelolaan keuangaan 

yang terdiri dari: 

a. Perencanaan 

Perencanaan daerah akan menghasilkan RPJPDes, RPJMDes, dan rencana 

pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelengara pemerintah 

dengan megikutsertakan masyarakat. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan anggaran didasarkan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan 

sistem akuntansi, yang terdiri dari  sistem penerimaan dan sistem pembayaran. 

c. Penatausahan 

Merupakan prosedur pada saat proses penatausahaan yaitu menerima, 

menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan mencatat, 
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mempertanggungjawabkan dan melaporkan yang terdiri dari penatausahaan 

bendahara penerimaan dan penausahaan bendahara pengeluaran. 

d. Pelaporan 

Laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja untuk dipertanggungjawabkan 

dalam jangka waktu akhir periode. Laporan keuangan disusun berdasarkan 

dengan SAP dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. 

Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk untuk memberikan informasi 

terkait dengan pengambilan keputusan yang akan diambil dan sebagai bukti 

akuntabilitas dari entitas pelaporan atas sumber daya yang telah digunakan. 

e. Pertanggungjawaban 

Terdapat 2 pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban keuangan berupa 

laporan keuangan dan pertanggungjawaban kinerja berupa LAKIP di tingakt 

daerah/ILPPD di tingkat desa. 

f. Pengawasan 

Dilakukan 2 kali pengawasan, yaitu dari pihak internal (APIP) dan dari 

eksternal (BPK). Pemeriksaan APIP dilakukan dalam tahun berjalan 

sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh BPK dilakukan setelah tahun 

berjalan. 

1.6.2 Teori Pemberdayaan Masyarakat dari Effendy 

 Effendy (2002) dalam Mulyawan (2016: 66) menyampaikan dimensi 

pemberdayaan masyarakat yang mengandung tiga pengertian diantaranya: 
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1. Enabling, merupakan terciptanya iklim atau suasana lingkungan yang 

mampu mendorong potensi masyarakat. Tujuan dari enabling ini adalah 

untuk menjadikan masyarakat yang mandiri.  

2. Empowering, merupakan memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh 

masyarakat. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan cara 

meingkatkan skill dan kemmapuan manajerial. 

3. Maintaing, dapat juga diartikan sebagai perlindungan terhadap potensi 

masyarakat yang lemah. Hal ini bertujuan untuk persaingan antara 

masyarakat yang lemah dan kuat berjalan secara sehat. 

1.6.3  Teori Hubungan Pengelolaan ADD dengan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Teori hubungan antara pengelolaan alokasi dana desa dengan pemberdayaan 

terdapat dalam tujuan dari alokasi dana desa yang jelaskan oleh Nurcholis. Menurut 

Nurcholis (2011: 89-90) menyebutkan mengenai salah satu tujuan dari alokasi dana 

desa adalah sebagai upaya dalam meningkatkan perencanaan anggaran 

pembangunan serta pemberdayaan di tingkat desa. Dalam ketentuannya, sebesar 

30% dana digunakan untuk keperluan belanja aparatur desa sedangkan 70% lagi 

digunakan sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka dapat diskemakan kerangka 

pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

1.7 Hipotesis 

Ulber dalam bukunya Metode Penelitian Sosial (Silalahi, 2010: 190), 

menyebutkan bahwa hipotesis merupakan jawaban tentatis dalam bentuk 

pernyataan mengenai masalah yang diteliti dan hipotesis tersebut kemudian 

diverifikasi melalui pengujian secara empiri. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dalam penelitian ini adalah: 

1.  Ho =  Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh 

terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

PENGELOLAAN ALOKASI 

DANA DESA (ADD) 

Bambang Supriyadi, dkk 

(2017: 14-25) 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Penatausahaan 

d. Pelaporan 

e. Pertanggungjawaban 

f. Pengawasan 

PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI 

DESA MARGAMULYA KECAMATAN PASIR JAMBU 

KABUPATEN BANDUNG 

 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT  

(Effendy dalam 

Rahman Mulyawan 

(2016: 66) 

1. Enabling 

2. Empowering 

3. Maintaining 
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Ha=  Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap 

Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

2.  Ho =  Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh 

terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Ha=  Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap 

Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

3.  Ho =  Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh 

terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Ha=  Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap 

Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

4.  Ho =  Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap 

Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Ha = Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap 

Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung. 
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5.  Ho =  Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh 

terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Ha=  Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap 

Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya Kecamatan 

Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

6.  Ho =  Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh 

terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Ha= Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh 

terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa Margamulya 

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

7.  Ho =  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa 

Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Ha=  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara 

simultan terhadap Pembemberdayaan Masyarakat di desa 

Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. 

Jika Ho diterima dan Ha ditolak maka tidak adanya pengaruh dari ketujuh 

hipotesis Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat, dan sebaliknya 

jika Ha diterima dan Ho ditolak maka ketujuh hipotesis Alokasi Dana Desa ada 

pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari hipotesis 

sementara ini, peneliti menghitung seberapa besar pengaruh tersebut. 


