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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan sistem E village budgeting ini 

adalah di Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi. Pemilihan lokasi 

peneliti ini karena terdapat sistem Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa guna mendukung terwujudnya pembanguna dan kemajuan desa namun 

pembangunan tidak optimal dimana kondisi jalan yang rusak, kurangnya 

penerangan jalan, sehingga perlu adanya peran pemerintah desa yang baik untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini untuk mendeskripsikan 

gambaran suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi pada Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem E Village 

Budgeting, khususnya pada pembangunan Desa di Desa Kembiritan Kecamatan 

Genteng kabupaten Banyuwangi. 

Data dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, 

diantaranya : 

1. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung berupa informasi lapangan 

yang meliputi tentang kebijakan dari Desa dan dan wawancara mengenai 
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perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban menggunakan sistem E village Budgeting yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber adalah Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. 

2. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui buku, catatan dan laporan-

laporan keuangan desa, diantaranya dari dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian di Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwagi. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoreh data yang relevan dalam penelitian ini, pengumpulan 

data dengan cara metode wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara/interview 

Wawancara adalah proses pertemuan dua orang yang bertujuan untuk 

memeperoleh informasi dan pengumpulan data untuk tujuan penelitian. Untuk 

memperoleh data primer melalui teknik wawancara dilakukan kepada kepala desa 

langsung dan perangkat desa terkait indikator akuntabilitas dan transparansi yang 

berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

2. Dokumentasi 

 teknik dokumentasi adalah digunakan untuk memperoleh data yang sudah 

jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. 

Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, foto copy, 

atau membeli. Data diperoleh peneliti dari buku, catatan dan laporan-laporan yang 
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berhubungan dengan penelitian di Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. 

Banyuwangi. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk 

menentukan suatu penelitian karena analisa data dapat berfungsi untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau 

mendeskripsikan pengelolaan APBDesa dengan menggunakan sistem E-village 

budgething yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kembiritan Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi.  

indikator yang dipakai untuk mengelola keungan desa berdasarkan 

Permendagri No 113 tahun 2014: 

1. Berikut adalah indikator akuntabilitas yang dipakai untuk mengelola 

keuangan desa: 

a. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu: 

1. Desa mengadakan Musrenbang dalam penyusunan RKP-Desa dan 

menginformasikan jumlah dana yang akan diterima. 

2. Sekretaris desa menyususn Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenan. 

3. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 
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4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan. 

b. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu: 

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 peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada 

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

c. Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu: 

1. Bendahara Desa wajib melakukan mencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana demaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya. 
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d. Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu: 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada bupati berupa: 

a. Laporan semester pertama; dan 

b. Laporan semester akhir tahun. 

2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. 

3. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

e. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu: 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. 

2. Berikut adalah indikator transparansi yang dipakai untuk mengelola 

keuangan desa:  

a. Transparansi terhadap Pemerintah 

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (2) disampaikan paling lambat 

satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. 

 

 



31 

b. Transparansi terhadap Masyarakat

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan 38 di informasikan

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat.

2. Media yang dimaksud pada pasal 40 ayat (1) antara lain papan

pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.


