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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan peningkatan 

pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan kota dan desa 

semakin seimbang dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapkan 

pada persoalan seperti ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan 

antara kota dan desa. Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat 

penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, 

karena terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya secara 

langsung ditujukan kepada kepentingan masyarakat desa dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan mereka (Putra dkk., 2013). 

Pengesahan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia atas 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin memperlihatkan 

kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis 

pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Undang-Undang tersebut, 

dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi  

kuat, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat  

dalam melaksanakan penyelenggraan pemerintah, pembangunan dan 

kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera (Soleh dan Rochmansjah, 2014). 
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Sebagai upaya meningkatkan pembangunan, setiap desa akan 

mendapatkan dana dari sumber-sumber pendapatan desa yang telah 

ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah PAD (Pendapatan Asli Desa), Bagi Hasil Pajak 

Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana 

Desa), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga. 

 Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima  

oleh kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana 

perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa 

yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat 

(Rosalinda, 2014). Adanya program alokasi dana desa tersebut jelas sebagai 

langkah nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 

 Otonomi daerah mengharuskan bagi desa untuk mengurus, mengatur 

dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sehingga bertambah pula 

beban, tanggung jawab dan kewajiban desa dalam penyelenggaraannya, 

Diharapkan pemerintah desa mampu melakukan evaluasi setiap tahunya agar 

pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini digunakan dengan 

tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. 
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Nurhardjadmo (1997) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu 

proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu 

dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target 

kebijakan yang ditentukan. Dimana tujuan dari evaluasi adalah untuk 

mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan 

kebijakan pada masa yang akan datang. 

Hasil penelitian Maifitriatno (2014) tentang evaluasi kebijakan 

Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa dalam pembangunan fisik di desa Amang telah dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan peraturan Perundang-undangan, tetapi belum bisa dikatakan 

optimal karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 

aparatur pemerintah desa yang dalam pelaksanaanya, sehingga pelaksanaan 

pembangunan fisik dikendalikan aparatur pemerintah desa dengan 

sepenuhnya menganut sistem suakelola, pengerjaanya mengandalkan tukang 

bukan tenaga teknisi yang ahli dibidang pembangunan fisik. 

Sejalan dengan penelitian Maifitriatno (2014) dimana peneliti 

berusaha menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh  

pemerintah desa Bocek Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang apakah 

sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pemerintah Desa melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa Bocek Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang? 

2. Apakah Pemerintah Desa sudah Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk 

mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bocek Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang berdasarkan Permendagri No. 113 

Tahun 2014.  

2. Manfaat Penelitian 

a) Perkembangan Ilmu Akuntansi  

Sebagai tambahan referensi bagi ilmu akuntansi khususnya dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

b) Bagi Desa 

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi desa dalam 

melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). 

 

 

 



5 
 

 
 

c) Peneliti Selanjutnya  

Sebagai sumbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, yang 

berminat meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait dengan tema 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


