
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik 

Indonesia.Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk 

Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen 

penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah, desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara 

administratif desa adalah suatu pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh 

kepala desa dan dipilih langsung melalui pemilihan umum (pilkades). Dalam 

melaksanakan pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh pegawai-

pegawai desa lainnya. Pegawai-pegawai desa ini melaksanakan pekerjaannya 

sesuai dengan jabatan masing-masing, diantaranya: sekretaris desa, kepala 

urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala 

urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kadus (kepala 

dusun). 



 

 

Dalam hal ini pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam melayani 

kepentingan masyarakat setempat baiknya diperlukan suatu pendapatan untuk 

membangun kesejahteraan desa. Pendapatan desa salah satunya bersumber dari 

alokasi dana desa (ADD) berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang desa alokasi dana desa, sedikitnya 10% dari dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

setelah dikurangi dana alokasi khusus. Anggaran alokasi dana desa sebesar 

30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, 

70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana 

desa tersebut pemerintahan desa harus sigap dalam mengelola keuangan desa 

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. 

 

Tabel 1.1. 

Pendapatan Desa Sukanagara 2016 

Sumber: APBDesa Perubahan 2016 Desa Sukanagara (Data Diolah Kembali). 

 

Tabel 1.2. 

Komponen Jumlah (Rp) Keterangan 

Dana Desa 658.518.000 Bankeu APBN 

Alokasi Dana Desa 445.640.000 Bankeu APBD Kab 

Pemerintah Desa / Tunjangan 115.000.000 Bankeu APBD Prov 

Bagian dari hasil pajak & retribusi 20.733.940 Perimbangan 

Total Pendapatan (Rp) 1.239.891.940 



 

 

Belanja Desa SukanagaraTahun 2016 

 

Komponen Jumlah Keterangan 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 321.640.000  

Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 214.840.000 Bankeu APBD Kab 

Operasional Perkantoran 21.000.000 Bankeu APBD Kab 

Belanja Operasional BPD 6.000.000 Bankeu APBD Kab 

Belanja Operasional RT/RW 79.800.000 Bankeu APBD Kab 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 815.151.940  

Infrastruktur sekala kecil Tingkat RT 62.000.000 Bankeu APBD Kab 

Infrastruktur sekala kecil Tingkat RW 40.000.000 Bankeu APBD Kab 

Kegiatan pembangunan rabat beton jalan Desa 

Tanjakan Pasir Tamiang (400M x 2,5M) 

209.172.500 
Bankeu APBN 

Kegiatan pembangunan rabat jalan Desa 

Tanjakan Bencoy Kampung Bencoy RT 04/ 

RW 08 Kedusunan Cimedang (200M x 2,5M) 

143.141.720 
Bankeu APBN 

Kegiatan pembangunan jembatan ganutng Kp. 

Bangsa Singa RW 05 

250.103.780 
Bankeu APBN 

Kegiatan pembangunan jalan lingkungan RW 

08 

10.733.940 
Bankeu APBD Kab 

Kegiatan pembangunan rabat beton jalan Desa 

Kp. Giri Mukti RT 01/ RW 06 Kedusunan 

Cimedang 

100.000.000 
Bankeu APBD Prov 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 103.100.000  

Kegiatan pembinaan ketentraman & ketertiban 5.500.000 Bankeu APBN 

Pelatihan kelompok tani Desa Sukanagara 5.500.000 Bankeu APBN 

Pelatihan TP PKK 6.000.000 Bankeu APBN 

Pelatihan RT / RW 8.100.000 Bankeu APBN 

Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)     6.000.000 Bankeu APBN 

Penunjang kegiatan TP PKK 7.000.000 Bankeu APBD Kab 

Penunjang kegiatan LPM 4.000.000 Bankeu APBD Kab 

Penunjang kegiatan MUI Desa 3.000.000 Bankeu APBD Kab 

Penunjang kegiatan karang taruna 3.000.000 Bankeu APBD Kab 



 

 

Penunjuang kegiatan LINMAS 3.000.000 Bankeu APBD Kab 

Penunjang kegiatan POSYANDU 27.000.000 Bankeu APBD Kab 

BUMDES 25.000.000 Bankeu APBD Kab 

Total Belanja Desa (Rp) 1.239.891.940 

Sumber: APBDesa Perubahan 2016 Desa Sukanagara (Data Diolah Kembali). 

Pemerintah desa harus menunjukan transparansi dan akuntabilitasnya 

pada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan 

pemendagri No 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan 

desa. Dalam hal ini masyarakat bisa menilai kinerja pemerintahan desa secara 

langusng, apabila pemerintah desa melakukan kinerja yang baik maka 

masyarakat pun akan memberikan sebuah apresiasi yang baik. Namun jika 

hasil pengelolaan desa tidak di transparansikan kepada masyarakat maka 

pengelolaan keuangan desa tidak dapat di ketahui oleh masyarakat (Rizal 

Ramadhan, 2014:3). 

Pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat 

memanfaatkan keistimewaan tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada 

kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang seharusnya diisi dengan 

kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat 

diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak 

dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APB Desa, contoh 



 

 

adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, 

harga dan sebagainya. (Anwar dan Jatmiko, 2013). 

Seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsible 

terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum No 113 Tahun 

2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi:perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga diharapkan 

desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan 

dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran 

(Anwar dan Jatmiko 2013). 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah 

desa wajib meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan undang-undang 

(UU) 6/2014 tentang desabahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai 

Rp1 miliar harus dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan 

penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa.Karena itu, 

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur 

pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa 

terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dengan adanya aturan tersebut, 

maka pemerintah provinsi (pemprov) terus berupaya memberikan pembinaan 

terhadap aparatur pemerintah desa. Caranya dengan melakukan bimbingan 

teknik pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur pemerintah desa. Dengan 

demikian keuangan desa dapat dijalankan dengan baik dan tertib  administrasi 

(Jafar,2016). 



 

 

Berdasarkan latar belakang diatas diatas, masalah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Sekertaris desa dan bendahara masih minim teknologi infomasi (internet); 

2. Perangkat desa dalam membuat anggaran masih meniru dan belum memiliki 

kreativitas yang baik; 

3. Masih lemahnya pengetahuan tentang keuangan desa dan administrasi serta 

dokumen yang tertib dan rapih; 

4. Masih kurang tenaga / SDM yang sesuai dengan kondisi / keadaannya di 

desa Sukanagara. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet 

Kabupaten Garut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah 

ini sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (studi kasus di Desa Sukanagara 

Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kepada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara? 

2. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan keuangan desa di Desa 

Sukanagara dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 

113 Tahun 2014? 



 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang peneliti uraikan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa sukanagara. 

2. Mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara 

dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 

2014. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu 

atauu menambah wawasan lebih mendalam dan dapat menjadi bahan 

referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. 

b. Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan 

bagi instansi yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet 

Kabupaten Garut khusunya tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu 

Administrasi Publik, yang berkaitan dengan Keuangan Publik, 

khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 

 



 

 

 

2. Kegunaan praktis 

Melalui penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak terkait sebagai bahan 

pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang 

kajian yang sama. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran terdiri dari tiga konsep yaitu 

Grand Theory, Midle Theory, dan Operational Theory. Dimana grand theory 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keuangan Negara, middle theory 

yang digunakan adalah Akuntansi Sektor Publik dan operational theory yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa. 

 
Gambar 1.1. 

Kerangka Konseptual 

Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun 

Keuangan Negara

Akuntansi Sektor Publik

Pengelolaan Keuangan Desa



 

 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut. 

Menurut Indra Bastian (2005:15) akuntansi sektor publik adalah 

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan 

dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-

departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerja 

sama sektor publik dan swasta. 

Menurut Balderton (Adisasmita, 2011) pengelolaan sama dengan 

manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha 

manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas unutk 

mencapai suatu tujuan. 

Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang 

(terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih 

dahulu. Oey Liang Lee (Ranupandojo, 1996). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.2.  

Kerangka Pemikiran 

Diolah oleh peneliti (2018) 

 

UU NO. 6 Tahun 2014 

tentang Desa 

Permendagri No. 113 

Tahun 2014 tenang 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Desa 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggung

jawaban 


