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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai sistem pengelolaan dana desa sebelumnya telah dilakukan 

oleh Dewi dan Mimba (2014) , Nugraha dan Astuti (2013) , Irfianto dan Utami 

(2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Mimba (2014) tentang pengaruh 

efektivitas penerapan SIPKD pada kualitas laporan keuangan mencoba untuk 

mengetahui pengaruh sistem SIPKD (sistem baru) terhadap kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPKD berpengaruh 

signifikan terhadap laporan keuangan yang dihaslkan, namun dalam penelitian ini 

juga menyarankan bahwa harus memperbaiki di aspek kecepatan atau waktu untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Astuti (2013) tentang penerapan 

SIMDA Keuangan untuk pengolahan data keuangan pada organisasi pemerintah di 

Kabupaten Nganjuk. Penelitian inni menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIMDA 

Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dengan kualitas 

relevansi dan akurasi yang lebih baik daripada sistem sebelumnya (manual). 

Penelitian yang dilakukan oleh Irfianto dan Utami (2013) tentang efektivitas 

SIPKD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 
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melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek 

yang diteliti menunjukkan hasil yang cukup efektif baik dari segi keamanan, waktu, 

ketelitian, variasi laporan, dan relevansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akhirta (2017) tentang Analisis Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi E-Village 

Budgeting. Penelitian ini menjelaskan tentang kesesuaian pengelolaan keuangan 

Desa Sukorejo dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan menggunakan 

Sistem E-Village Budgeting. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Desa 

Sukorejo telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 dari tahap perencanaan sampai 

pertanggungjawaban.  

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang E-Village 

Budgeting adalah untuk mengkaji ulang tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Efektivitas Sistem E-Village Budgeting dengan objek peneleitian yang berbeda. 

B. Tinjauan Teori 

1. Budgeting 

Anggaran merupakan salah satu alat vital  suatu  perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.  Semua perusahaan harus membuat anggaran, baik itu perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil.  Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan.  

Anggaran perusahaan biasanya dinyatakan dalam satuan moneter dan 

dimaksudkan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang 
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salingberkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal 

dansistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam 

perencanaan,koordinasi dan pengendalian.   Berikut intepretasi  beberapa pendapat 

para  ahli mengenai pengertian anggaran. 

Menurut Hilton  (2008, p.348 ) dalam Lestari (2009)  “A budget is a detailed 

plan, expressed in quantitative term, that specifies how resources will be acquired 

and used during specific period of time ”. 

Menurut  Mowen (2007, p.316) dalam Lestari (2009) “Budget  are  f inancial 

plans for future; theyidentify objectives and the actions needed to achieved them”. 

Menurut Horngren , Datar & Foster (2006, p.171 ) dalam Lestari (2009) “A 

budget is quantitative expression of a proposed plan of action by management for a 

specified period and an aid t o coordinating what needs to be done to implement 

that  plan“. Berdasarkan penjelasan ,  dapat kita simpulkan bahwa anggaran adalah 

perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif  dan 

lebih spesifik memperlihatkan bagaimana sumber  daya didapat dan digunakan 

pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang perlukan 

untuk mencapainya. 

2. Manajemen Keuangan Desa 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, bahwa: 

1. 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 (pasal 1 ayat 5). 
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2. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : 

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan dan penatausahaan 

3) pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 ayat 6) 

4) Dana desa adalah dana yang bersumber daru APBN yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 ayat 

9) 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 1 ayat 10). 

Dalam sistem manual juga masih banyak peneyelewengan yang dapat 

dilakukan oleh beberapa pejebat desa. Misalnya dalam hal pencairan dana yang 

kurang terkontrol oleh petinggi yang bersangkutan. Penyelewengan ini terjadi 

karena sistem yang kurang terkontrol oleh pemerintah pusat mengingat dana 

anggaran desa yang cukup besar. 

 

 

 

Terdapat 5 kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi : 

a. Perencanaan 
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Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

pada pasal 20, mengatur bahwa: 

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, 

2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa, 

3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober  

tahun berjalan.  

b. Pelaksanaan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

pada pasal 24, mengatur bahwa: 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

 Pada pasal 25, mengatur bahwa: 
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1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 

desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka  memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 

desa. 

3) Pengaturan jumlah uang  dalam kas desa sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

Pada pasal 26, mengatur bahwa: 

1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. 

2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 

untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 

perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian 

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

 Pada pasal 27, mengatur bahwa: 

1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran 

Biaya. 

2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 
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3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 

c. Penatausahaan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

pada pasal 35, mengatur bahwa: 

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) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

d. Pelaporan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

pada pasal 37, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota berupa: 

a. laporan  semester pertama; dan 

b. laporan semester akhir tahun. 



13 
 

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a berupa laporan realisasi APBDesa. 

3) Laporan realisasi  pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. 

e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

pada pasal 38, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari  pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
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a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan 

b) format Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan 

c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

Pada pasal 40, mengatur bahwa: 

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan  38 

diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan 

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

2. APBDesa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa 

yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam 

kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan 

pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD_ 

menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. 

 

a) Pendapatan Desa. 
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Yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, 

hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli 

desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, 

bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi 

Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan 

APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari 

Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. 

b) Belanja Desa. 

Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka 

mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. 

Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut 

dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja 

tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja 

modal. 

c) Pembiayaan Desa. 
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Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan 

anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan 

kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah 

pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa. 

3. E – Village Budgeting 

Berdasarkan website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saat 

peluncuran E-Village Budgeting dalam Pameran Akuntabilitas Publik Banyuwangi 

di depan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Banyuwangi, Bupati 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan sebagai berikut: 

“E - Village Budgetingadalah salah satu contoh inovasi menuju transparansi 

penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga 

menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, 

sehingga tercipta keselarasan. Desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, 

jadi harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, 

akuntabel dan partisipatif". (http://www.banyuwangikab.go.id/) 

Menurut Pratiwi (2016) Untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini pengguna 

terlebih dahulu harus terdaftar, dan setiap pengguna akan dikelompokkan dalam 

grup-grup tertentu yang memiliki hak akses berbeda-beda tergantung pada 

kewenangannya. Pendaftaran pengguna dan pengaturan hak  aksesnya dilakukan 

oleh administrator aplikasi secara keseluruhan. Silahkan menghubungi 

administrator aplikasi untuk mendapatkan nama  login(user name) dan  password  

untuk dapat memanfaatkan aplikasi E-Village Budgeting ini. 

http://www.banyuwangikab.go.id/
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Aplikasi ini dikembangkan dengan  berbasis Web, oleh karena itu untuk masuk 

atau  login  ke aplikasi ini Anda perlu web browser dan arahkan web browser anda 

ke alamat (http://e-Village Budgeting.banyuwangikab.go.id/) yang telah ditentukan 

oleh administrator. Web  browser  yang dapat digunakan antara lain MS Internet 

Explorer, Netscape atau Mozilla. Jika alamat yang anda isikan benar dan semua 

standar diatas terpenuhi, maka akan tampil tampilan untuk masuk ke aplikasi 

sebagaimana gambar dibawah ini : 

Tabel 2.1. 

Halaman Login Sistem E – Village Budgeting 

 

 

 

 

 

Untuk masuk atau login ke aplikasi isikan NamaPengguna /  User  dan  

Password anda, kemudian tekan tombol login. Jika nama dan password  yang anda 

isikan benar, maka anda akan masuk ke dalam tampilan awal aplikasi  E-Village 

Budgeting.  

Menurut Peraturan Bupati No 15 Th 2015 Berikut adalah alur sistem E-Village 

Budgeting : 

 

Perencanaan 
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1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun 

2. Sekretaris desa kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa 

3. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk  dibahas dan disepakati 

bersama 

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati berdama 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (hari) untuk 

dievaluasi 

5. Ketika camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi 

6. Dalam hal RAPBDesa telah diverifikasi (oleh camat atau pejabat/  staf pada 

kantor kecamatan), disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam 

lembaran desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana kegiatan menyusun rancangan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasi verifikasi rancangan DPA 

menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan. 
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Berdasarkan gambaran umum mengenai aplikasi E-Village Budgeting 

tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam sistem/  inovasi ini keuangan desa 

yang semula dilakukan secara manual mulai dari penganggaran sampai 

pelaporan. Semenjak adanya inovasi ini semuanya serba  online. Electronic 

Village Budgeting dikatakan sebagai inovasi karena tidak lepas dari Cara Baru 

dan Teknologi Baru. Sebagaimana yang dikatakan Yogi dalam Noor (2013:87) 

bahwa definisi inovasi tidak lepas dari Pengetahuan baru, cara baru, objek baru, 

teknologi baru dan penemuan baru. Dalam hal ini,  E-Village Budgeting 

merupakan cara baru bagi pemerintah desa guna  pengajuan pencairan, 

penggunaan dan pelaporan keuangan desa yang dilakukan secara  online dan 

mengganti cara lama yang manual. Serta adanya dukungan teknologi baru 

berupa sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh pengelolaan keuangan desa. 

E-Village Budgeting  tergolong tipologi inovasi sektor publik dalam proses. Hal 

ini sebagaimana yang dikemukakan Muluk (2008:45) Inovasi proses berasal dari 

gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi 

perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan. Perubahan mendasar dalam 

pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses 

keorganisasian atau pelayanan. 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

a. Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Serta 

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah 
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b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam 

peraturan desa 

c. Pelaksana kegiatan (PK) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan 

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya 

d. Rencana Anggaran Biaya terlebih dahulu harus diverifikasi oleh sekretaris desa 

dan disahkan oleh kepala desa 

e. Pelaksana Kegiatan (PK) bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas bebas anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan didesa 

f. Pelaksana  Kegiatan (PK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan 

sebelum barang dan atau jasa diterima 

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telahh diverifikasi Sekretaris Desa, 

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan 

pembayaran. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran 

h. Bendahara desa melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

i. Pengadaan barang dan/  atau jasa di desa dilaksanakan sesuai dengan  peraturan 

bupati  tentang pengadaan barang/ jasa di desa.Kemudian untuk  penatausahaan 

dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
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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. 

Penatausahaan penerimaan dan  pengeluaran dilakukan dengan 

menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank 

3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. 

Dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan ini sangat dibantu dengan adanya 

sistem yang baru yaitu sistem E-Village Budgeting, misalnya dalam mencatat 

rekening masuk dan keluar tidak bisa membuat data palsu atau memanipulasi data 

aggaran karena dalam sistem ini apabila memasukkan angka yang berbeda dengan 

bukti yang sudah ada maka sistem akan secara otomatis menampilkan simbol error 

dan sistem akan berhenti bekerja sampai angka tersebut diganti dengan angka yang 

sama dengan yang ada di bukti pembayaran. 

Dalam hal ini sudah sangat membantu pemerintah pusat dalam menanggulangi 

masalah penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak desa mengenai 

anggaran yang sengaja ditambah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Tahapan  pelaporan dilakukan  dengan jalan, yaitusebagai berikut: 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun 
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2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Juli dan Laporan semester akhir tahun disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

Adapun untuk tahapan pertanggungjawaban dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan 

dengan Peraturan Desa 

3. Laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya seperti papan 

pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya 

4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah akhir tahun anggaran. 

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ini sangat dibantu dengan 

adanya sistem yang baru yaitu sistem E-Village Budgeting, misalnya dalam 

pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ, dalam sistem lama (manual) harus 

membuat SPJ setiap akhir bulan maupun periode, namun dalam sistem E-Village 

Budgeting ini SPJ akan keluar secara otomatis sesuai dengan apa yang akan 

dilaporkan setelah kita melakukan tutup buku pada sistem ini.  

Keunggulan yang lain dalam tahap ini sangat dirasakan oleh pihak pemerintah 

pusat yaitu, dalam sistem lama pemerintah pusat akan mengetahui SPJ apabila 
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pemerintah desa melaporkan secara langsung, namun dalam sistem E-Village 

Budgeting pemerintah pusat dapat mengetahui SPJ dan segala hal dalam 

penganggaran di desa dengan cara memonitornya dari komputer pusat. Jadi 

sebelum pemerintah desa melaporkan seluruh kegiatan, pemerintah pusat sudah 

mengetahui apa yang akan dilaporkan dan apabila ada perubahan akan sangat 

tampak. 

5. Efektivitas  

 Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan 

yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 

sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, 

tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta 

merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan 

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. 

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), 

efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari 

aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan 
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efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program 

pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik 

dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang 

dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang 

terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau progarm 

dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program 

juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam 

rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-

aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan 

peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan 

telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program 

kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program 

tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai 

oleh peserta didik. 

6. Pengukuran Efektivitas 

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu 

perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Terdapat 

beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut: 

1. Keberhasilan program 

2. Keberhasilan sasaran 

3. Kepuasan terhadap program 
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4. Tingkat input dan output 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh  

Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika dapat diukur dengan 

menentukan indikator-indikator efektivitas pada sitem informasi. Menurut Bodnar 

(2000:700) dalam Irifianto (2013) menjabarkan beberapa indikator efektivitas 

sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut: 

1. Keamanan 

Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena 

bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat 

kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi  illegal acess  

dan kerusakan pada sistem. Aspek keamanan dapat ditentukan dengan menanyakan 

beberapa pertanyaan kepada informan yaitu :  

1. Bagaimana keamanan data dengan adanya sistem password bagi 

pengguna E-Village Budgeting? 

2. Bagaimana keamanan data yang tersimpan dalam sistem akibat virus 

komputer ? 

3. Bagaimana keamanan data dari penyadapan oleh peretas melalui jaringan 

internet atau akses orang lain yang tidak berkepentingan terhadap data 

tersebut ? 

2. Waktu (kecepatan) 

Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam 

permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis 

teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik 



26 
 

maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan. Aspek waktu 

dapat ditentukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu:  

1. Bagaimana kecepatan sistem dalam input data ? 

2. Bagaimana kecepatan sistem dalam memproses dan mengolah data 

menjadi laporan ? 

3. Bagaimana kecepatan sistem dalam mencetak / penyajian data apabila 

sewaktu – waktu diperlukan ? 

3. Ketelitian  

Indikator  ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan 

keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis 

kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Aspek ketelitian 

dapat ditentukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu 

: 

1. Bagaimana ketelitian dalam perhitungan angka ? 

2. Bagaimana ketelitian dalam penyajian data ? 

3. Bagaimana ketelitian dalam proses analisis data ? 

4. Variasi Laporan (output) 

Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi 

informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai 

informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk 

membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan  sesuai dengan 

kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi. Aspek output dapat ditentukan 

dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu : 
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1. Apakah sistem dapat memberikan laporan yang bervariasi untuk masing

– masing menu dan bagian ?

2. Apakah sistem dapat menyajikan laporan harian yang variatif sesuai

format berlaku ?

5. Relevansi

Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau 

keluaran informasi, baik dalam analis data, pelayanan, maupun penyajian data. 

Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian  dan manfaat laporan yang dihasilkan. 

Aspek relevansi dapat ditentukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada 

informan yaitu : 

1. Bagaimana relevansi / kesesuaian sistem dalam penyajian data ?

2. Bagaimana relevansi / kesesuaian sistem dalam hal pengolahan dan

penyimpanan data ?


