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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu 

pada lokasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Sawahan Kecamatan 

Turen Kabupaten Malang. Alasan peneliti ingin mengambil di Desa Sawahan 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang karena terdapat potensi desa yang memadai 

namun pembangunan tidak optimal dimana kondisi jalan yang rusak, kurang 

penerangan jalan dan tidak ada kontrol dari pemerintah desa dalam menangani 

pembuangan sampah oleh masyarakat, Pemerintahan Desa Sawahan dalam 

penyusunan APBDes kurang efektif. sehingga perlu adanya peran pemerintah 

desa yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. 

B. JENIS PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan uraian, penjelasan, gambaran 

tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDesa dan menarik 

kesimpulan dari hasil analisis, serta melihat tentang kesesuaian Desa Ngembul 

dalam menerapkan Permendagri No 113 Tahun 2014.  

Menurut Ulum dan Juanda (2016), penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. 

Penelitian jenis ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat 

hubungan atau membandingkan.
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C. JENIS DAN SUMBER DATA 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Data sekunder berupa catatan dan laporan pengelolaan keuangan desa yang 

diperoleh dari Kantor Desa Sawahan. 

b. Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa 

hasil dari wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban dengan Tim PTKPDesa Sawahan 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang tentang pengelolaan keuangan desa yang 

terdiri dari asas akuntabilitas dan transparansi APBDesa. Data primer ini 

digunakan untuk verifikasi data sekunder yang telah diperoleh. 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data tersebut diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara. Menurut 

(Ulum dan Juanda, 2016) teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-

data yang sudah jadi dan sudah dioleh oleh orang lain. Peneliti tinggal 

memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mencatat 

ulang, memotret, foto copy, atau membeli. Serta wawancara dengan sekretaris 

desa terkait indikator akuntabilitas dan transparansi. Wawancara ini untuk 

memperkuat data yang diteliti. 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan APBDesa yang 

didalamnya terdapat program dan realisasi serta implementasi Permendagri no 

113 tahun 2014 yang berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi tentang 

APBDesa Sawahan Kec. Turen Kab. Malang  , maka analisis yang digunakan 
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adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan 

pengelolaan APBDesa yang selama ini dijalankan pemerintah Desa. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah:  

1. Berikut adalah 10 indikator akuntabilitas yang dipakai untuk mengelola keuangan 

desa: 

a. Pada tahap proses Perencanaan yaitu dengan mendeskripsikan:.   

1. Desa mengadakan Musrenbang dalam penyusunan RKP-Desa 

Sawahan dan menginformasikan jumlah dana yang akan diterima. 

2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

3. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

5. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober 

tahun berjalan. 

a. Pada tahap pelaksanaan yaitu dengan mendeskripsikan: 

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah.  
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b. Pada tahap Penatausahaan yaitu: 

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencataan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib. 

2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

c. Pada tahap proses Pelaporan yaitu mendeskripsikan: 

 Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu 

atau sesuai periode. 

d. Pada tahap proses Pertanggungjawaban yaitu dengan mendeskripsikan: 

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).  

 

1. Berikut adalah 4 indikator transparansi yang dipakai untuk mengelola 

keuangan desa: 

a. Transparansi terhadap Masyarakat 

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan 38 di informasikan 

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang 

mudah di akses oleh masyarakat. 

2. Media yang dimaksud pada pasal 40 ayat (1) antara lain papan 

pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. 
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b. Transparansi terhadap Pemerintah 

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (2), disampaikan paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

 


