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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sari, 2015, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan 

Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku 

Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan” hasil penelitian Sari menyatakan 

pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah Desa Sungai 

Bali secara umum telah cukup memenuhi dan mematuhi seluruh persyaratan dari 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten yang ada di dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tentang tata cara Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban dan dapat disimpulkan Desa Sungai Bali dalam mengelola 

dan menggunakan dana ADD sudah cukup akuntabel dan cukup transparan.  

Oksilawati, 2015, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” 

hasil penelitian Oksilawati menyatakan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Bence sudah baik . Dimana pada tahap prencanaan di Desa 

Bence pihak aparatur desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan 

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada 

tahap pelaksanaan pihak aparatur desa memberikan pemberitahuan kepada 

masyarakat desa melalui papan pemberitahuan dimana program pembangunan itu 

dijalankan. Sedangkan tahap pertanggungjawaban yakni berupa laporan yang 

petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. 
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Aini, 2015, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-

2014” hasil penelitian Aini menyatakan Untuk akuntabilitas Alokasi Dana Desa 

pada kedua Desa tersebut terhadap masyarakat juga sudah dapat terlaksana dengan 

baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam Alokasi Dana yang terbuat 

secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan 

yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 

Fajri, dkk 2015, “Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD)“ hasil penelitian tersebut menyatakan Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dari setiap tahapan tersebut 

telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam 

peraturan bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak 

merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit 

melebihi dari yang telah di tentukan dalam peraturan. 

Perbedaan dari keempat penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini 

saya lakukan yang pertama adalah tahapan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban. Dan yang kedua 

indikator yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas menggunakan butir-butir 

permendagri No 113 Tahun 2014 bab 5 dan untuk transparanis menggunakan 

Mardiasmo (2006). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Akuntansi Sektor Publik (ASP)  

Nordiawan (2006:35) dalam Santoso (2013), menyatakan akuntansi sektor 

publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan 

transaksi keuangan dari satu organisasi publik yang menyediakan informasi 

keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan 

keputusan. Menurut Halim dan Kusufi (2013:39), Akuntansi Sektor Publik 

mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban (Accountability). 

Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang 

lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak 

yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan 

lebih lanjut, tujuan dari pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau 

badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan 

pertanggungjawaban ataupun perhitungan. 

b. Menejerial  

Tujuan menejerial bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi 

keuangan yang di perlukan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan 

pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. 
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c. Pengawasan  

Tujuan dari pengawasan ini adalah bahwa akuntansi pemerintah harus 

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat serta penilaian 

pemerintah. 

2.2.2 Konsep Akuntabilitas 

Akuntabilitas Suatu entitas (organisasi) yang accountable adalah entitas 

yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan 

yang telah di ambil selama beroprasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar 

(misalnya legislatif, auditor atau masyarakat secara luas) mereview informasi 

tersebut, serta bila di butuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan 

korektif. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas public mengandung 

makna yang jelas bahwa hasil hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan-

keputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus dapat 

dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada public (masyarakat) dan masyarakat 

harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut. 

Makna akutabilitas dilihat dari aspek manajemen pemerintah sebagai 

berikut: 

a. Akuntabilitas, menurut Tokyo declaration of Guidelines on Public 

Accountability (1985), adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu 

atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber sumber daya public 

serta berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawaban fiscal, manajerial, dan program atau kegiatan. 
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b. Akuntabilitas, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah diteteapkan, melalui suatu media 

pertanggungjawaban secara periodic (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah-BPKP). 

Dari sudut fungsinal, J.D Stewart dalam tulisan “The Role of Informastion in 

Public Accountability” sebagaimana dikutip Trijuwono (1999) menyatakan bahwa 

akuntabilitas terdiri dari lima tingkatan yang berbeda yaitu: 

a. Policy Acocountability, akuntabilitas atas pilihan pilihan kebijakan yang 

dibuat. 

b. Program Accountability, akuntabilitas atas pencapian tujuan/hasil dan 

efektifitas yang dicapai. 

c. Performance Accountability, akuntabilitas terhadap pencapian kegiatan yang 

efisien. 

d. Proses Accountability, akuntabilitas atas penggunaan proses prosedur atau 

ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan. 

e. Probity and Legality Accountability, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran 

penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap 

undang-undang yang berlaku. 

Accountability for Probity berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan 

jabatan khususnya untuk menyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar 

dan denga cara yang benar. Accountability fot Probity for legality menekankan 

bahwa kekausaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampui batas. Proses 
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accountability berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-presedur yang memadai 

yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas terttentu, serta usaha 

meyakinkan apakah aktivitas aktivitas tertentu dilakukan sesuai  dengan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 Rentang manajemen berjalan paralel dengan pertumbuhan organisasi, 

semakin bertambah besar organisasi dari suatu entitas dituntut pendelegasian 

wewenang yang lebih luas, atau perlunya pemisahan kekuasaan yang proporsional. 

Konsekuensinya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan tertentu yang sebenarnya berlaku secara berjenjang atau berdasarkan 

pemisahan kekuasaan yang ada, artinya : 

a. Kontrolabel pada kekuasaan legislatif, tapi tidak kontrolabel bagi kekuasaan 

eksekutif. Contohnya, pembahasan dan persetujuan atas rancangan undang-

undang adalah kontrolabel bagi pemegang kekuasaan legislatif (DPR). 

Sedangkan, pelaksanaan atas undang-undang yang telah disahkan tersebut 

adalah kontrolabel bagi kekuasaan eksekutif (presiden). 

b. Kontrolabel pada tingkat keputusan menejer pucuk, tetapi tidak kontrolabel 

pada tingkatan menejer menengah. Contohnya, keputusan investasi atau 

ekpansi mesin pabrik adalah kewenangan direksi perusahaan, sedangkan 

penentuan besarnya penyusutan tahunan atas mesin pabrik berada pada 

manejer produksi atau keuangan. 

 Dengan demikian, sesuatu yang dapat dikendalikan (controllabel), harus 

dapat dipertanggungjawabkan (accountable) oleh menejer atau pejabat publik yang 

berwenang. Sebaliknya, yang tidak kontrolabel adalah tidak akuntabel. Dalam 
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pelaksaan akuntabilitas, pejabat publik harus mengenal lingkungan (environment) 

baik internal maupun eksternal, artinya dalam situasi bagaiamana dioprasionalkan, 

karena akuntabilitas itu hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana 

demokratis, keterbukaan, dan aspirasi masyarakat diakomodasi dengan baik, 

sehingga di negara otokratis dan tertutup, akuntabilitas tidak akan bisa bersemai. 

Unsur-unsur Akuntabilitas menurut Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan 

(BPKP) 2007 menyebutkan bahwa unsur-unsur dari akuntabilitas ada 4 yaitu  jelas, 

tepat, teratur dan efektif. 

2.2.3 Tingkat Akuntabilitas 

 Dalam penelitian ini menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan meggunakan rumus : 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑘𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Dengan klasifikasi tingkat akuntabilitas dan transparansi sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Indikator Akuntabilitas dan Transparansi 

Indeks Indikator 

 ( % ) 

Kriteria Akuntabilitas 

0 – 25 Sangat Kurang Akuntabel 
26 – 50 Kurang Akuntabel 
51 – 75 Cukup Akuntabel 
76 – 100 Akuntabel 

Sumber: Ariyanti 2012 
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2.2.4 Pengertian Tranparansi 

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, 

menyeluruh, dan member tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang 

di keluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan 

memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di 

dalamnya. 

Albert van Zyl dalam Nico tahun (2007:21) Transparansi anggaran 

didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam fungsi dan struktur 

pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-

proyeksinya. Hal ini berarti bahwa informasi mengenal aktivitas pemerintahan 

harus dapat di akses serta dapat mengenai aktivitas pemerintahan harus dapat 

diakses serta dapat dipercaya secara luas dan tepat waktu. Lebih lanjut mengenai 

Albert van Zyl, “Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat 

memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara 

komprehensif, akurat, dan tepat waktu.” 

Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai 

berikut : 

a. Mencegah korupsi 

b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan 

c. Meningkatkan akuntanbilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih 

mampu ‘mengukur’ kinerja pemerintah. 
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d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan 

kebijakan tertentu. 

e. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan  publik terhadap pemerintah 

akan terbentuk. 

f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. 

2.2.5 Tingkat Transparansi 

 Dapat dinilai menggunakan 5 indikator yang telah disesuaikan (Mardiasmo, 

2006) :   

a. Terdapat pengumuman mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi  

 Dana Desa (ADD).  

b. Tersedia Laporan mengenai Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa  

 (ADD) yang mudah diakses.  

c. . Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dibuat dan dikumpulkan  

 tepat waktu.  

d. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat terkait  

 program ADD. 

e. Terdapat pemberian informasi kepada publik terkait pengelolaan dan 

penggunaan dana ADD. 

2.2.6 Pengertian Desa 

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan 

ini desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
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setempat berdasarkan prakarsa masyarakaat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Desa merupakan suatu subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang 

dinamakan negara. Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, 

manusia, dan kelembagaan sosial. Muhammad (1995) secara rinci menguraikan 

komponen desa sebagai berikut : 

a. Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup 

b. Perekonomian wilayah pedesaan 

c. Kelembagaan social 

d. Sumber daya manusia 

e. Sarana dan prasarana fisik 

 Susunan pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa (PEMDES) dan 

Badan Perwakilan Desa (BPD).PEMDES dipimpin oleh kepala desa dan dibantu 

perangkat desa yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah 

badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan 

berfungsi mengayomi adat–istiadat, membuat Peraturan Desa (PERDES), 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 

2.2.7 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi 

dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota  setelah dikurangi dana 

alokasi khusus. ADD sebagaimana yang di maksud ayat (1) paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan 

peruntukannya dengan presentase anggaran paling sedikit 70% dari  jumlah 

anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja 

desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan 

perangkat desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan 

permusyawaratan desa, dan insentif rukun tangga (RT) dan rukun warga (RW). 

Tujuan  Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan

pembangunan dan  kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan

potensi desa.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha bagi masyarakat desa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.
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2.2.7 Permendagri No 113 Tahun 2014 

 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa 

ini sangat penting karena berdasar undang-undang desa yang ditetapkan akhir tahun 

2013, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaanya 

harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Sama sekali tak 

sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya 

memiliki peran sangat kuta karena menjadi kunci utama. Permendagri pengelolaan 

keuangan desa terdiri dari bab-bab tentang ketentuan umum, asas pengelolaan 

keuangan desa, kekuasaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
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