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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa [1]. Anggaran pendapatan dan 

belanja desa (APBDesa) terdiri dari : pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan 

desa. 

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa. diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk 

mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Semua penerimaan daerah dan 

pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD [2]. Penerimaan dan 

pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. 

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. 

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas 

tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

Namun dalam penyusunan pembukuan APBD masih menjadi masalah dan 

pekerjaan rumah bagi para perangkat desa karena pembukuan di lakukan dengan cara 

yang kurang efektif dan efisien sehingga akan memakan waktu yang lama. 

Pembukuan APBD tersebut masih menggunakan cara manual dalam pembuatan 

format-format tabel keuangan dan lampiran. Selain itu dalam pencarian, data tidak 
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selalu ditempatkan pada penyimpanan yang sama sehingga akan menyulitkan 

pencarian hasil keuangan desa. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana aplikasi dapat mempersingkat waktu pembukuan keuangan 

desa ? 

- Bagaimana aplikasi dapat mempermudah pembukuan keuangan desa ? 

- Bagaimana pegawai desa dapat menyimpan dan melihat data keuangan 

desa dengan mudah ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

- Sumber yang digunakan diperoleh dari data kantor desa. 

- Aplikasi ini hanya digunakan untuk kantor desa Bululawang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

- Mempermudah pegawai desa dalam pengerjaan keuangan desa. 

- Mempercepat pegawai desa dalam perhitungan keuangan desa. 

- Mempermudah pegawai desa dalam pencarian keuangan desa. 

 

1.5 Metodologi  

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan serta pemahaman teori - teori di 

berbagai literatur mulai dari buku, paper, artikel, jurnal serta pemahaman dari sistem 

keuangan desa dengan memanfaatkan data-data keuangan desa. 
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1.5.2 Analisa Kebutuhan Aplikasi 

Analisa yang dilakukan adalah melakukan studi langsung ke kantor desa 

Bululawang tujuan mengidentifikasi masalah – masalah yang akan digunakan untuk 

sumber data. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses berjalannya suatu sistem 

yang digambarkan dengan menggunakan arsitektur agar mudah dipahami. Pada saat 

perancangan arsitektur program harus merinci input dan output serta alur sistem 

dengan menggunakan flowchart dan DFD (Data Flow Diagram). 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pengkodean program untuk “Rancang Bangun 

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang berstudi kasus di Kantor Desa 

Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang” menggunakan PHP dan 

MySQL sebagai database. 

1.5.5 Uji Coba dan Evaluasi 

bentuk pengujian yang akan dilakukan yaitu berupa blackbox untuk 

fungsional masing-masing fitur dalam aplikasi dan kuisioner yang terdiri dari 7 soal 

yang ditujukan pada 7 orang yang bekerja pada kantor desa bululawang. 

1.5.6 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai dan akan disimpulkan serta disusun laporan berdasarkan hasil pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I.    Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

batasan masalah, metodologi penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan 

mengumpulkan data, serta sistematika penulisan.  

BAB II. Landasan Teori 

Membahas tentang konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditulis dalam laporan Tugas Akhir. 
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BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Membahas tentang cara kerja dan analisa perancangan sistem sesuai 

dengan judul yang telah dibuat, rumusan masalah serta batasan masalah yang 

ditentukan.  

BAB IV. Implementasi dan Testing 

Berisi tentang pembuatan program berbasis php, pengujian serta 

pengoperasian aplikasi keuangan desa sebagai sarana untuk perhitungan dan 

penyimpanan tentang keuangan desa bululawang. 

BAB V.   Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan 

implementasi terhadap aplikasi yang telah dibuat. Selain itu, berisi saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan aplikasi dimasa 

mendatang. 

 


