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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet di Indonesia sangatlah 

pesat, menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan 

Internet Indonesia (APJII) bahwa lebih dari setengah dari penduduk indonesia telah 

terhubung dengan internet. Survey yang dilakukan sepanjang tahun 2016 

menunjukan bahwa sebanyak 132,7 juta penduduk indonesia sudah terhubung dan 

terbiasa dengan adanya internet. 

Pada penelitian ini akan menjelaskan tentang fenomena yang cukup baru di 

Indonesia yaitu E-Village Budgeting. E-Village Budgeting sendiri dapat diartikan 

sebagai sebuah sistem yang mengatur tentang penganggaran di suatu desa dengan 

perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini. 

(http://www.banyuwangikab.go.id/) 

Saat ini masih belum semua desa di seluruh Indonesia yang sudah menerapkan 

E-Village Budgeting. Namun di Kab. Banyuwangi seluruh desa (189 desa) sudah 

menerapkan E-Village Budgeting dan diresmikan langsung oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Desa Tertinggal, dan transmigrasi, Marwan Jafar dan Bupati 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Tujuan pemerintah kabupaten Banyuwangi 

menciptakan sitem E-Village Budgeting ini adalah mengurangi penyelewengan 

dalam bidang penganggaran dana desa, dan dapat mentransparansi dalam hal 

penganggran dana desa. Karena masih ada juga beberapa desa yang masih 
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menyelewengkan dana desa seperti contohnya kasus di desa kalibaru wetan 

beberapa bulan yang lalu.(http://www.banyuwangikab.go.id/) 

Program pemerintah Banyuwangi dalam membuat sistem penganggaran yang 

transparan ini sejalan dengan program Kementerian desa (kemendesa) mengenai 

keterbukaan informasi desa. Keterbukaan informasi desa merupakan upaya terbaik 

untuk meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat 

dalam mendukung pembangunan desa. sebanyak 45% desa di Indonesia dalam 

kategori tertinggal. Keterbukaan informasi ini dijadikan salah satu upaya 

kemendesa untuk mengentaskan ketertinggalan tersebut. Menurut UU desa, cara 

terbaik untuk membangun desa adalah memberikan kewenangan sebesar-besarnya 

kepada desa. Program kemendesa pada tahun 2016 menargetkan pembangunan 

sistem informasi desa terpadu yang terdiri dari portal desa online, sistem informasi 

manajemen BUMDes, transparansi keuangan desa, layanan desa dan monitoring 

desa (http://www.kemendesa.go.id/). 

E-Village Budgeting merupakan sistem dari pemerintah daerah Banyuwangi 

yang difungsikan oleh pemerintahan desa untuk menyusun anggaran. Implementasi 

sistem ini namun memiliki beberapa kendala tidak lepas dari berbagai masalah 

sebab pemerintah desa masih terbiasa dengan penggunaan sistem sebelumnya. 

Penerapan sistem penganggaran yang dialihkan dari manual ke E-Village Budgeting 

akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah desa yang mengoperasikannya dan 

menciptakan human resistance. E-Village Budgeting sendiri dinilai cukup sulit 

dioperasikan oleh pemerintah desa karena rumitnya sistem ini. Karena itu, peneliti 

http://www.banyuwangikab.go.id/
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tertarik untuk melakukan studi pada bidang ini untuk mengobservasi keperilakuan 

pemerintah desa dalam menerapkan E-Village Budgeting.  

Dalam membangun pemerintahan desa yang baik perlu adanya pengelolaan 

keuangan desa yang baik pula. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 

2014, menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan keuangan 

desa dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Desa. Keuangan desa tersebut 

bertujuan untuk melakukan operasional pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa. Keuangan desa yang baik perlu adanya tranparasi dan akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, yang harus sesuai dengan Peraturan 

Bupati Banyuwangi No 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Kabupaten Banyuwangi. (Akhirta (2017)) 

Penelitian mengenai efektivitas sistem pengelolaan dana desa sudah pernah 

diteliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Astuti (2013) 

“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda 

Keuangan) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah 

(Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)” menjelaskan bahwa 

aplikasi SIMDA keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dengan 

relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengelolaan 

dengan sistem yang sebelumnya / sistem manual. 
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Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irfianto dan Utami (2013) 

“Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di 

Kabupaten Gresik)” menjelaskan bahwa dari kelima faktor yg diteliti mengenai 

efektivitas SIPKD  di Kabupatan Gresik sudah cukup efektif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menegenai sistem 

pengelolaan keuangan desa terletak pada sistem yang lebih modern. E-Village 

Budgeting adalah program menuju transparansi dan pengelolaan dana desa yang 

lebih terpantau, sehingga penyelewengan akan sulit untuk terjadi. 

Alasan pemilihan objek di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi 

adalah ketersediaan data yang akan diteliti mengenai E-Village Budgeting. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Sistem E-

Village Budgeting pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi? 

2. Bagaimana efektivitas Sistem E-Village Budgeting pada desa Genteng Wetan 

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah 

: 
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1. Mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Sistem E-

Village Budgeting pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng

Kabupaten Banyuwangi.

Menjelaskan efektivitas Sistem E-Village Budgeting pada desa Genteng Wetan 

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat utama dengan adanya penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis ( bagi peneliti selanjutnya)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dapat menjadi salah satu

refensensi bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan 

konsentrasi yang sama. 

2. Manfaat praktis

Bagi objek penelitian

Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan Desa dan efektifitas

sistem E-Village Budgeting agar pemerintah desa Genteng Wetan 

mengetahui di bagian mana yang memerlukan perbaikan agar lebih 

menunjang efektifitas sistem E-Village Budgeting. 

Bagi pemerintah 

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian untuk mendapatkan 

gambaran bagaimana sistem E-Village Budgeting agar dapat diterapkan di 

desa lain di seluruh Indonesia. 


