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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini pemerintah mempunyai kebijakan dan program-program yang telah 

ditetapkan untuk membangunann daerah, baik ditingkat provinsi maupun 

kabupaten. Upaya tersebut diharapkan pemerintah dapat meningkatkat 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus  meningkatan pelaksanaan 

pembangunan masyarakat melalui pengembangan kemampuan sumberdaya 

manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat 

semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Namun 

dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pembangunan antara 

desa dan kota. Adanya ketimpangan pembangunan desa dan kota akan berakibat 

buruk secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan di kedua wilayah hidup 

masyarakat. Dengan timbulnya ketimpangan tersebut maka pemerintah desa  

harus mengupayakan program yang lebih tepat dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi E-Village 

Budgeting yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. 

Dalam UU Desa No 6 tahun 2014 pemerintah memajukan perekonomian 

masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, 

memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan 

pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 
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Dalam Peraturan Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangn desa 

adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan 

desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

Dalam penelitian Faridah (2015), tentang Transparansi dan Akuntabilitas 

Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu 

Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsive, 

transparan dan akuntabel. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan 

anggaran secara baik, karean dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai 

dengan peraturan yang dibuat oleh kabupaten tetapi masih ada kekurangan. 

Pertanggujawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, 

namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber 

daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan 

pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan 

setiap tahun  

Hasil penelitian Riyanto (2015) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas financial dalam pengelolaan ADD 

mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum 

dapat dipertanggujawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat 

dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di kantor 
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Desa Perangkat Selatanadalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di 

Badan Permusyarawatan Desa (PBD) dan Ketua RT. Faktor cuaca yang tidak 

mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan 

Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam 

penyususnan laporan dan penyelesaian laporan pertanggujawaban. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetaui 

transparansi dan akuntabilitas yang mencakup dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng Kabupten. 

Banyuwangi. Karena adanya desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan pembangunan desa yang tidak optimal dimana 

kondisi jalan yang rusak, kurang penerangan jalan dan tidak ada kontrol dari 

pemerintah desa dalam menangani pembuangan sampah yang sembarangan.   

sehingga perlu dilakukan menganalisis bagaimana Desa Kembiritan dalam 

mengelola keuangan menggunakan sistem E Village Budgeting sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Melalui sistem ini dapat memberikan perlindungan bagi 

perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa transparan, efektif, dan 

sesuai aturan dan diharapkan kedepannya dapat mensinergikan keuangan dan 

pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten. Oleh karena itu akan dilakukan 

penelitian tentang pengelolaan keungan desa yang berjudul “ Analisis 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan 

sustem E-Village Budgething (Studi Kasus Desa Kembiritan Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi)” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai mengetahui: 

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

menggunakan sistem E-village budgeting di Desa Kembiritan Kec.Genteng 

Kab. Banyuwangi berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 ? 

2. Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dn Belanja Desa (APBDesa) 

menggunakan sistem E-village budgeting di Desa Kembiritan Kec.Genteng 

Kab.Banyuwangi dikelola sesuai transparan, akuntabel dan partisipatif 

berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) dengan sistem E-village budgeting di Desa Kembiritan 

Kec. Genteng Kab. Banyuwangi. Dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang positif bagi pihak terkait upaya pengelolaan keuangan 

dalam pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri sehingga dapat 

mensejahterakan penduduk desa dalam program-program yang dilakukan oleh 

pemerintah seperti sistem E-village budgeting yang memudahkan pengelolaan 

keuangan desa dalam upaya membangun desa untuk kedepannya. 
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D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanda desa dalam Pembangunan Desa dan manfaat 

yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan refrensi pengembangan ilmu

akuntansi dan meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemerintah,

khususnya dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam

Pembangunan Desa

2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan memberikan kajian keilmuan

dalam meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

yang lebih mendalam untuk masa yang akan datang.


