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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu Menurut Faridah (2015), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu telah 

melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan 

APBDes tahun anggaran 2013.  

Menurut Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015), hasil dari penelitian ini 

adalah perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian 

antara perencanaan keuangan desa dengan permendagri No 37 Tahun 2007 

menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan 

keuangan desa. 

Menurut Kiki Debi Sintia (2016) , hasil penelitian 

berdasarkanundang-undang no 6 secara garis besar pengelolaan keuangan 

Desa Toyomarto telah accountable, namun secara teknis masih banyak 

kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan 

pencairan dana dari pemerintah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada 

bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat 

dan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah yang kurang maksimal. 

Menurut Chandra  (2010) , hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk 

biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak 

sesuai dengan peruntukannya dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam 
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pemberdayaan masyarakat desa .namun jga menemui adanya  faktor 

pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah  partisipasi 

masyarakat dan faktor penghambat , kualitas sumber daya manusia dan 

kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. 

 

 

2.2 Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

dan ditetapkan dengan peraturan desa. Seluruh pendapatan Desa diterima dan 

disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam 

APBDesa . Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh 

kepala desa dan bendahara desa. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Belanja Desa adalah kewajiban 

pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.  

Peraturan desa Klanting Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa.  

Menurut Mamesah (2015), pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan 

desa. Anggaran pendaptan dan belanja terdiri dari pendapatan desa , belanja 

desa dan pembiayaan desa.. 
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1. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 

tu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan 

desa didapat dari :  

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa). 

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota. 

c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota. 

d. Alokasi Dana Desa (ADD). 

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Peerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya. 

f.  Hibah 

g. Sumbangan Pihak Ketiga. 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa  

2. Belanja Desa sebagaimana dimaksud 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 sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

1. Belanja langsung 

a. Belanja pegawai  

b. Belanja barang dan jasa  

c. Belanja modal  

2.  Belanja tidak langsung 
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a. Belanja pegawai atau penghasilan tetap  

b. Belanja Subsidi  

c. Belanja Hibah 

d. Belanja batuan sosial  

e. Belanja bantuan keuangan  

f. Belanja tak terduga  

3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.  

 

 

 

 

2.3 Penyusunan Rancangan APBDesa 

  penyusunan APBDesa dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk 

desentralisasi untuk mendorong good governance (Solekhan, 2014:15). 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kota/Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa meliputi : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 

b. Rencana Kerja Desa (RKPDesa) 

Sedangkan penyusunan APBDesa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Penetapan 
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Rancangan APBDesa diawalai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun lalu 

berkenaan. Sekretaris desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. 

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk 

dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. 

Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan 

November tahun anggaran sebelumnya.  

2.4 Pengelolaan keuangan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat nilai dengan uang 

termasuk didalamnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

kewajiban desa tersebut.   

Azaz pengelolaan keuangan desa , keuangan desa dikelola secara tertib , 

taat , pada peraturan perundang-undangan , efektif , efisien , ekonomis , 

transparan , dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan , 

kepatutan , dan manfaat untuk masyarakat. Kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa , kepala desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam 

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. APB Desa merupakan dasar 

pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 
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1. Perencanaan  

Proses pengelolaan keuangan pertama dilakukan dengan 

perencanaan. APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan 

desa. Perencanaan dan penyusunan  mengacu pada Permendagri 113 

Tahun 2014  Pengelolaan Keuangan Desa.   

 Penyampaian rancangan Peraturan Desa , Sekretaris desa 

menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan 

RKPDesa,Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa kepada kepala desa. Kepala Desa menyampaikan 

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan 

kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada BPD untuk dibahas 

bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama . Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

Penyapaian rancangan Peraturan Desa dan rancangan kepala desa 

paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran 

sebelumnya. Pembahasan, hasil pembahasan dituangkan dalam 

dokumen persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD . 

Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa ditandatangani oleh kepala desa dan 

pimpinan BPD paling lama 1 bulan sebelum tahun anggran berakhir. 



11 
 

Atas dasar persetujaun bersama kepala desa menyiapkan rancangan 

peraturan kepala desa tentang pejabaran APB Desa.  

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-

alat yang diperlukan , siapa yang akan melaksanakan , dimana tempat 

pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya . 

 Azaz umum pelaksanaan APB Desa semua penerimaan desa dan 

pengeluaran desa dikelola dalam APB Desa sehingga penerimaan desa 

dilarang untuk biayai pengeluaran kecuali di tentukan oleh perturan 

perundang-undangan dan sesuai peraturan  yang hemat , tidak mewah , 

efektif dan efisien. Penerimaan desa harus berupa  uang atau cek dan 

disetor ke rekening kas desa paling lama 1 hari kerja.  

Dalam dokumen pelaksanaan anggaran desa Bendahara menyusun 

rancangan DPA desa , DPA yang telah disusun disampaikan kepada 

Sekretaris desa untuk diverifikasi dan disampaikan kepada kepala desa 

paling lama 7 hari kerja sejak tanggal disahkan.  

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa , Semua 

penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, setiap pendapatan dan belanja 

desa harus didukung oleh bukti yang harus mendapat pengesahan oleh 

sekretaris akan kebenaraannya yang lengkap dan sah . Bendahara dapat 
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menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Dan untuk Pengaturan 

jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan dan pajak lainnya. 

 

3. Penatausahaan  

Penatausahaan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan pencatatan 

dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup 

buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

Laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran , 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan 

paling lambat tanggal 31 Desember. Kepala desa melakukan 

pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara desa sekurang-

kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan: 

a. Buku kas umum; 

b. Buku Kas Pembantu Pajak 
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c. Buku Bank. 

4. Pelaporan  

Menurut Sofyan S. Harahap, dalam buku Analisa Kritis Atas 

Laporan Keuangan (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. Laporan semester akhir tahun dimaksud disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Bentuk pelaporan 

terdiri dari Laporan Berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan 

penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Laporan 

akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan 

pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Penyampaian 

laporan Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa. 

5. Pertanggung jawaban  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntansi 

khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan segmen 

bisnis dan mensyaratkan setiap manajer untuk berpartisipasi dalam 

penyusunan rencana-rencana finansial segmennya dan menyediakan 

laporan kinerja tepat waktu dan membandingkan hasil aktual dengan 
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yang direncanakan. Sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur 

setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang 

dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban 

mereka.   

1. PTPKD menyususn laporan realisasi semester pertama APB Desa paling 

lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan 

disampaikan kepada sekretaris desa selaku koordinator pengelolaan 

keuangan desa. 

2. Sekretaris desa menyusun laporan keuangan pemerintah desa paling 

lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.  

3. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

pertanggungjawaban Pelaksaan APB Desa 

4. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan paling lambat 3 bulan setelah tahun 

anggaran .  

5. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan 

Desa ditetapkan. 

6. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban 

APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-

jawaban APB Desa. 

2.5 Implementasi 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah 

dianggap benar . Secara sederhana implementasi bisa diartikan  
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pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 

Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne 

dan Wildavsky (Nurdin dan Usman, 2004:70)  mengemukakan  bahwa 

”implementasi adalah perluasan aktivitas  yang saling  menyesuaikan”.  

Pengertian  implementasi  sebagai aktivitas yang  saling  

menyesuaikan  juga  dikemukakan oleh  Mclaughin (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004).  Adapun  Schubert (Nurdin dan Usman, 2002:70) 

mengemukakan bahwa ”implementasi  adalah  sistem rekayasa.” 

Pengertian-pengertian di atas  memperlihatkan bahwa kata implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu 

sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi 

bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu  kegiatan yang  terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. 

 

 

 

 

2.6 Pengertian Desa  

Desa sevara geografis meruapakan suatu hasil perwujudan antara 

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan 

itulah suatu wujud penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh 
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unsur-unsur fisiografi, faktor ekonomi, politik dan kultural yang saling 

berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan denagn daerah 

lain (Wasistiono dan Tahir, 2007:8). 

Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompom manusia 

yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat 

kesepakatan –kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian 

menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan 

antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soekanto, 2006:22).  

Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat 

terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi 

dilingkungan masyarakat dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai 

sifat tertutup dan cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan 

karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak 

pahami dan tidak biasa mereka jalankan,biasanya terjadi pada masyarakat 

yang masih tradisional yang tinggal di pedesaan atau pegunungan.  

2.7 Pemberdayaan masyarakat  

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat . Terkait 

dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna 

keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah 

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan 

merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka 
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sendiri dan akumulasi pengetahuan,keterampilan serta sumber lainnya 

dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada perolongan 

dari hubungan eksternal ( Mardikanto , 2012) . Memberdayakan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

danmartabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga 

mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan.  

 


