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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, pemilihan objek ini dengan 

pertimbangan, karena di Desa Sukosari pernah terjadi kecurangan terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa, yang menyebabkan Kepala Desa Sukosari tidak 

dapat melanjutkan tugasnya sehingga digantikan oleh Pj Kepala Desa. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai 

pengelolaan keuangan pada Desa Sukosari dan menarik kesimpulan dari hasil 

analisis tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Sukosari Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang tahun 2016 berdasarkan Permendagri No. 113 

tahun 2014.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, informan 

yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Bendahara Desa 

yang merupakan tim Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) Sukosari. 

Data yang diperoleh adalah data yang terkait dengan pengelolaan keuangan 

desa, faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam melakukan 
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pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang. dimana data yang terkait dengan pengelolaan keuangan 

tersebut terdapat tahap-tahap yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 

tahun 2014. Antara lain sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan 

b. Tahap pelaksanaan 

c. Tahap penatausahaan 

d. Tahap pelaporan 

e. Tahap pertanggungjawaban 

2. Data sekunder 

Data sekunder ini berupa dokumen yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kantor 

Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini: 

1. Wawancara (interview) 

Peneliti melakukan wawancara kepada responden (Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan pihak-pihak yang terkait lainnya) 

mengenai pengelolaan laporan keuangan desa, yang dibantu dengan alat 

perekam. Alat perekam berguna sebagai cross ceck, jika pada saat analisa 
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terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat tercatat oleh 

pewawancara. 

2. Dokumentasi  

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen 

terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan keuangan desa 

di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupate Malang. langkah-langkah 

yang dilakukan adalah: 

1. Menganalisis data terhadap pengelolaan keungan desa di Desa Sukosari 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, berdasarkan Permendagri No. 113 

tahun 2014, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu: 

a. Menganalisis tahap perencanaan 

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. 

2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDes kepada Kepala Desa. 

3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 

dibahas dan disepakati bersama. 

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama 

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
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5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah 

disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 

3 (tiga)  hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

b. Menganalisis tahap pelaksanaan 

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. 

3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditetapakan dalam Peraturan  Desa. 

4) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam rangka 

memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. 

5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang 

APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian 

anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

7) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara 

lain Rencana Anggaran Biaya. Dan diverifikasi oleh Sekretaris 

Desa serta disahkan oleh Kepala Desa. 
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8) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 

c. Menganalisis tahap penatausahaan 

1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib. 

3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

4) Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

d. Menganalisis tahap pelaporan 

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester 

pertama dan laporan semester akhir tahun. 

2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban 
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1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 

2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiyaan. 

3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilampiri dengan format 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

dan laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun 

anggaran berkenaan. 

4) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara 

tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. 

5) Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan 

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

6) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota 

melalui Camat atau sebutan lain, paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah 

Desa  dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari. 


