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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Sebelumnya, Susianto (2015)  telah meneliti tentang Pengelolaan APBDes 

dengan hasil kesimpulan : 1). Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja desa di desa Tinting Boyok Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau sudah 

sesuai dengan prosedur standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan, 2). 

Pembangunan  di Desa Tinting Boyok masih belum mencapai harapan, hal 

tersebut dikarenakan sumber pendapatan desa hanya mengharapkan Alokasi Dana 

Desa dengan jumlah yang terbatas dan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa atau 

aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa, 3). Tidak 

terselesainya beban tugas pelaporan pertanggungjawaban keuangan di periode 

pertama tahun 2013. 

Nafidah dan Suryaningtyas (2015) juga telah melakukan penelitian tentang 

APBDes dengan kesimpulan dari hasil penelitianya, yaitu: 1).  

Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan 

dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya 

pertanggungjawaban secara tranparan dan akuntabel. 2). Pemerintah Desa Dapur 

kejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa 

dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, hal itu terbukti dengan adanya 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang isinya terdapat buku kas pembantu, 

kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya 3). Realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada 
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masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapurkejambon Tahun 2014 

bahwa pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan fisik 

direalisasikan melalui pembangunan saluran batu kali, terbukti dengan adanya 

pelaksanaan pembangunannya yang sudah selesai dilaksanakan. 4). Perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan desa 

Dapurkejambon sudah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan 

yang ada, terbukti dengan adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan 

persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh Alokasi Dana 

Desa. Namun demikian tujuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat Dapurkejambon masih dirasa kurang optimal karena 

masyarakat kurang merespon dengan baik. 5). Kegiatan Alokasi Dana Desa yang 

berbentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPMD, hal ini dapat 

diharapkan programnya akan memberikan kesadaranpada masyarakat bahwa 

pemberdayaan bukanlah umtuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk 

kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan mungkin lembaga pemberdayaan 

masyarakat dapat mengadakan kegiatan atau program yang lebih bervariasi atau 

lebih banyak untuk menarik masyarakat supaya tertarik dengan pelatihan tersebut. 

6). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan 

pembangunan desa sebagai kesatuan dalam system perencanaan pembangunan 

daerah. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan 

system perencanaan desa diharapkan semua program yang disusun dan 

dilaksanakan dapat tepat sasaran. 
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Selanjutnya, dalam hasil penelitianya yang berjudul Implementasi 

Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) untuk 

Meningkatkan Pembangunan Desa (Utomo, 2015) menyimpulkan Pelakanaan 

kebijakan APBDes di Desa Bandung dari hasil penelitian dilapangan dapat 

ditemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan APBDes sering mengalami 

keterlambatan, hal ini dikarenakan karena sumber daya yang dimiliki Desa 

Bandung masih sangat rendah dan belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan 

penyusunan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini 

menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam mengadopsi kebijakan 

APBDes sesuai dengan Permendagri No. 35 Tahun 2007. Dari sisi pelaksanakan 

program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja pemerintah Desa 

(RKPDes) dimana dalam dokumen RKPDes ada tujuh program kerja yang 

direncanakan, terlaksana hanya empat program. Ini disebabkan karena pemerintah 

desa bandung dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran kurang transparan 

sehingga masyarakat tidak pernah tahu program pembangunan pemerintah desa 

dan anggaran yang menyertainya. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, pemerintah desa bandung kurang 

transparan. 

Dari hasil penelitian diatas terdapat desa yang sudah mengelola 

keuangannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

namun juga masih ada desa yang belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan 

pemerintah sehingga sasaran yang diharapkan tidak sepenuhnya tepat, maka dari 

itu perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam lagi agar keuangan desa dapat 

dikelola sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan target sasaran dapat 
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dicapai. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka diharapkan setiap desa 

dapat berkembang dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat. Sedangkan hasil reviu penelitian terdahulu dalam bentuk tabel adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1                                                                                                   

Reviu Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

(tahun) 

Judul Objek/Analisis Hasil 

1. Putra et 

al. 

(2013) 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa. 

Objek: Desa 

Wonorejo Kecama-

tan Singosari 

Kabupaten Malang 

Analisis: 

Deskriptif kualitatif 

hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sebagian dari dana 

ADD untuk 

pemberdayaan 

masyarakat digunakan 

untuk biaya 

operasional 

pemerintah desa dan 

BPD sehingga 

penggunaan ADD 

tidak sesuai dengan 

peruntukannya. 

 

2. Hanifah 

(2015) 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Pertanggungja

waban 

Anggaran 

Pendapatan 

Belanja Desa 

(Apbdes) 

Objek: Desa 

Kepatihan 

Kecamatan 

Menganti 

Kabupaten Gresik 

Analisis: 

Deskriptif kualitatif 

Manajemen keuangan 

Desa Kepatihan 

Kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik 

sudah menunjukkan 

pelaksanaan yang 

akuntabel dan 

transparan yang 

dilihat dari pelaporan 

pertangungjawaban 

Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa 

(APBDesa), sehingga 

pengelolaan keuangan 

di gunakan untuk 

meningkatkan 

pelayanan dan upaya 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Kepatihan Kecamatan 

Menganti Kabupaten 

Gresik. 
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3. Faridah 

(2015) 

Transparansi 

Dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Desa Dalam 

Pengelolaan 

Anggaran 

Pendapatan 

Dan Belanja 

Desa 

(APBDes) 

Objek: Kecamatan 

Sangkapura 

Analisis: 
Deskriptif kualitatif 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa 

Sidogedungbatu 

Kecamatan 

Sangkapura 

Kabupaten Gresik, 

dapat diambil 

beberapa kesimpulan 

yaitu perencanaan 

program ADD 

(Alokasi Dana Desa) 

di Desa 

Sidogedungbatu 

Kecamatan 

Sangkapura 

Kabupaten Gresik 

telah melaksanakan 

konsep pembangunan 

partisipatif masyarakat 

desa yang dibuktikan 

dengan penerapan 

prinsip partisipatif dan 

responsif.Pelaksanaan 

program ADD 

(Alokasi Dana Desa) 

di Desa 

Sidogedungbatu 

Kecamatan 

Sangkapura 

Kabupaten 

Gresiktelah 

menerapkan prinsip-

prinsip partisipatif, 

responsif, transparan 

dan akuntabel. 
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4. Azwardi 

dan 

Sukanto 

(2014) 

Efektifitas 

Alokasi Dana 

Desa (Add) 

Dan 

Kemiskinan 

Di Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

Objek: Propinsi 

Sumatera Selatan. 

Variabel: ADD 

dan Tingkat 

kemiskinan 

K =  + β ADDt-1 

Dimana  = 

konstanta, K = 

kemiskinan, β = 

koefisien; β > 0  

Analisis : 

Deskriptif kualitatif 

dan analisis 

inferensial. 

Penyaluran dana ADD 

belum sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku. Bila dilihat 

dari jumlah yang 

disalurkan hingga 

tahun 2012 belum satu 

pun yang memenuhi 

ketentuan yang 

berlaku (minimal 10% 

dari dana bagi hasil 

ditambah pajak 

dikurangi belanja 

pegawai). Namun, 

daerah yang telah 

melakukan penyaluran 

ADD menunjukkan 

peningkatkan, bila 

tahun 2006 sebesar 

35,71%, meningkat 

menjadi 90% ditahun 

2012. 

  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

a.  Desa dan Pemerintahan Desa  

Berikut adalah pengertian resmi tentang desa menurut Undang-undang adalah :  

UU Nomor 5 Tahun 1979 

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat,termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  
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UU Nomor 22 Tahun 1999  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang 

mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

UU Nomor 32 Tahun 2004  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .  

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa , bahwa Desa 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa 

melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari 

pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan 

pemerintah tertentu.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
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keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini 

didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan 

desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”.Kepala Desa 

adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan 

lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). 

b.  Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Desa  

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan 

masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan :  

1) Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan 

sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM),  

2) Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor 

(Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan 

perkotaan, dan  

3) Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.  

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu 

suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, 
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mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah 

lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 

Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif 

diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, 

yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu 

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum 

Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana 

Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam 

pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat 

dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 

Pengelolaan keuangan desa telah di atur dalam Permendagri no 113 tahun 

2014 dengan asas, yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember.  

Berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014, APBDesa terdiri dari 

pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf, yaitu pendapatan asli desa 

(PADesa), transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok PADesa yaitu hasil usaha, 

hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan PADesa lainya, sedangkan 
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kelompok transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, ADD, 

bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan Kab/kota. Belanja desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran 

tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa 

adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak 

terduga. 

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, palaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap 

perencanaan  sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan rancangan 

tersebut kepada Kepala Desa yang kemudian disampaikan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, setelah disepakati 

bersama maka Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat setempat. Pada tahap pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran desa 

dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa, 

pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, pengeluaran desa yang 

mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Kemudian 

pada penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap 
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akhir bulan secara tertib, Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan 

uang melalui laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya pada tahap pelaporan, 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota berupa: leporan realisasi semester pertama dan semester akhir 

tahun. Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan 

dalam Peraturan Desa dengan melampirkan: 1) format Laporan Realisasi 

Pelaksanaan ABPDesa Tahun Anggaran berkanaan. 2) format Laporan Kekayaan 

Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. 3) format Laporan 

Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 

c. Pemahaman Tentang pembangunan 

Dilihat dari bentuknya pembangunan dapat berupa fisik maupun non-fisik 

yang kedepanya dapat memberikan suatu kemajuan yang bermanfaat bagi 

masyarakat. sedangkan ditinjau dari tujuanya, pembangunan adalah pengharapan 

akan kemajuan dalam sosial maupun ekonomi dan untuk mana setiap negara 

mempunyai pandangan maupun nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang 

dimaksud dengan “harapan” itu sendiri. 

 


