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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang dilakukakn oleh Azwardi dan Suntoko pada Tahun 2014 

(Azwardi & Suntoko, 2014). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

efektivitas penyaluran alokasi dana desa di Provinsi Sumatera Selatan. 

Penelititan ini bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan alat 

analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh negatif antara Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan, demikian juga 

hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap kemiskinan menunjukkan hubungan 

negatif pula.  

Berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Prihartini Budi Astuti pada 

tahun 2012 (Astuti, 2012). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

efektivitas dan pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP), PNPM Mandiri Perdesaan Non SPP, Alokasi Dana Desa (ADD), 

Pendapatan Asli Desa (PADs) dan jumlah penduduk terhadap jumlah keluarga 

miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2009-2011. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif deskriptif dalam bentuk data panel dengan menggunakan 

alat analisis regresi linier data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

variabel berpengaruh signifikan terhadap jumlah kepala keluarga miskin di 

Kabupaten Kebumen dengan pengaruh masing-masing variabel adalah variabel 

PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah 0,005459, 

PNPM Mandiri Perdesaan Non-SPP sebesar -0,002676,  Alokasi Dana Desa 
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(ADD) sebesar -010433, Pendapatan Asli Desa (PADs) sebesar -0,022590, dan 

jumlah penduduk adalah sebesar -0,017860, dengan koefisien determinasi R2 

sebesar 99,87% pada tingkat kesalahan 5%. 

Berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Irma Setianingsih pada tahun 

2015 (Irma, 2015). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi dana 

desa dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten melawi. Penelitian ini 

bersifat kuantitatif deskriptif dalam bentuk data panel dengan menggunakan alat 

analisis regresi linier data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

semua variabel berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten 

Melawi dengan pengaruh masing-masing variabel yaitu variabel Dana Desa di 

Bidang Pembangunan Desa sebesar 0,398, Dana Desa di Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa sebesar -0,043, Dana Desa di Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa sebesar -0,1138 pada tingkat kesalahan 5%. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan ini merupakan comparative riset  

yaitu membandingkan apakah dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten 

Sumenep dengan penelitian terdahulu memiliki hasil yang sama dimana pada 

penelitian ini menggunakan variabel Dana Desa (DD) dan  Alokasi Dana Desa 

(ADD) dengan tahun yang sama namun obyek yang berbeda terhadap 

kemiskinan desa. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Dana Desa 

Dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota serta 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  

Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan 

program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang 

berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam 

rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hal asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 tahun 2015 menyoroti perubahan 

pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa 

setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan 

berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis desa setiap kabupaten/kota. 

Dana desa dikelola secara efektif, taat pada ketentuan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa 



9 
 

deangan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening 

Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. 

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan 

kemiskinan, dana desa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer 

pangan, sandang dan papan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : tahap I pada bulan 

April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada 

bulan Oktober sebesar 20% (Yuliasnsyah dan Rusmianto, 2015:32). 

Tujuan diberikannya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan 

kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan 

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta 

memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-

Undang Desa mengamanatkan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN 

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). 

Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, 

penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 



10 
 

pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, 

penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, 

khususnya penyelenggaraan kegiatan desa (Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa ). 

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh 

dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara 

keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi 

tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan 

kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan 

demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk 

menandai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. 

Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan 

kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, 

mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan 

penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan 

prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana 

tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam Handra, Hefrizal, dkk. 

(2017) yang meneliti pengaruh Dana Desa dan penanggulangan kemiskinan, 

menyatakan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. 

Tujuan program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, 

pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, 

baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam Setianingsih, Irma 

(2015) yang meneliti Kontribusi Dana desa dalam menurunkan angka 

kemiskinan di Kabupaten Melawi menyatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan desa, salah satunya adalah Dana Desa. Dengan 

semakin besarnya Dana Desa, diharapkan sarana prasarana desa terpenuhi, 

kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta 

sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, 

pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula 

sehingga jumlah kemiskinan akan tertekan atau angka kemiskinan a kan 

menurun. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 

72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ 

anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
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diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama 

disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus". Dalam masa transisi, sebelum dana desa 

mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat 

dari desa“ program yang berbasis desa”. Kementrian/lembaga mengajukan 

anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna 

nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. 

Berlakunya Undang-undnag Nomor 06 tahun 2014 di Indonesia dirasakan 

menjadi angin segar bagi desa karena undang-undang tersebut menjadi dasar 

hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Berlakunya 

undang-undang tersebut terkait dengan 10% dana dari APBN untuk seluruh desa 

yang ada di Indonesia dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih 1 

Milyar per tahun. Hal tersebut diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi 

fiskal yang mengatur besar tidaknya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta 

kemampuan mengelola melalui peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Dana desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan sesuai 

dengan ketentuan peraturan undang-undang dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat desa tersebut. Pemerintah menganggarkan Dana desa secara 

nasional dalam APBN pada setiap tahunnya agar efektif dalam menjalankan 
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program-program secara merata dan berkeadilan. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 05 tentang Dana desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan cara ditransfer 

melalu APBD kabupaten/kota lalu selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana 

desa dari setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam 

provinsi serta jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat 

kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Berdasarkan 

besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di 

wilayahnya. 

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, 

dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan 

angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan 

bobot: 

a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa; 

b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan 

c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa. 
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Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung dengan cara: 

a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x 

[(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan 

terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) 

+ (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap 

total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + 

(50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan 

Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota 

yang bersangkutan)];dan 

b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan 

dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa. 

c. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditentukan oleh faktor yang meliputi:  

a. Ketersediaan pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; 

c. transportasi; dan 

d. komunikasi desa ke kabupaten/kota. 

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Perbup Bupati dihitung dengan cara sebagai berikut: 

w = (0,25 x Z1)  + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4) 
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   Keterangan: 

W  = Dana Desa setiap Desa. 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di 

Daerah. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk 

miskin Desa di Daerah. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah. 

Z4= rasio indeks kesulitan geogralis setiap Desa terhadap total indeks 

kesulitan geografis Desa di Daerah 

Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian 

Dana Desa secara merata setiap Desa. Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya 

disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa 

berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks 

kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.  

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang 

dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan 

tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi: 

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan 

kegiatan pembangunan desa pada: 

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

sarana prasarana dasar; dan 
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2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan 

pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung 

pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, 

usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa 

satu produk unggulan. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur 

ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi 

dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi 

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan 

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan 

sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan 

pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa 

terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. 

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 

pembangunan pada: 

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur 

ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi 

dan pemasaran untuk mendukung perluasan atau ekspansi 
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usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi 

untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 

difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 

dan 

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan 

sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan 

pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan 

akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 

lingkungan. 

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dana 

desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa 

yang meliputi yaitu : 

a. Pengadaan, pengembangan, pembangunan serta pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : 

1. lingkungan permukiman; 

2. transportasi; 

3. energi; dan 

4. informasi dan komunikasi. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. kesehatan masyarakat; dan 
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2. pendidikan dan kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 

meliputi: 

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan 

pangan; 

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran; dan 

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 

2. penanganan bencana alam; 

3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 

4. pelestarian lingkungan hidup. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan 

dalam Musyawarah Desa. 
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2. Alokasi Dana Desa  

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai 

program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang diterima 

Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat desa (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 

2014:11-16). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa 

alokasi dana desa ialah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah 

diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya secara proporsional 

pada setiap desa. Pengelolaan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa pasal 20 ialah pengelolaan alokasi dana desa adalah satu kesatuan dengan 

pengelolaan keuangan desa yaitu seluruh kegiatan desa yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

serta pengawasan terhadap keuangan desa.  

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan 
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Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari 

dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah: 

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk 

setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal 

(ADDM); 

2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai 

Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu 

(misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll). 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Astuti, 

Budi Prihartini (2012) yang meneliti pengaruh ADD terhadap kemiskinan, 

menyatakan bahwa ADD mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. 

Tujuan ADD adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, 

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur 

perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan 

ketertiban mayarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, 

baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. 
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Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Astuti, 

Budi Prihartini (2012) yang meneliti pengaruh ADD terhadap kemiskinan, 

menyatakan bahwa dengan semakin besarnya ADD, diharapkan jumlah 

penduduk miskin akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. 

Selain itu, pembangunan infrastruktur maupun nilai sosial budaya perdesaan 

akan meningkat. 

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan 

hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan adanya alokasi dana desa dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri 

Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 

1. Mengurangi kemiskinan desa atau jumlah penduduk miskin dan 

mengurangi kesenjangan. 

2. Lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah 

pedesaan. 

3. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan 

di wilayah tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Menumbuhkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. 

5. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya ditingkatkan 

lagi dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial 
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6. Pelayanan terhadap masyarakat desa lebih ditingkatkan lagi 

dalam rangka pengembangan kegiatan sosial serta ekonomi 

masyarakat. 

7. Peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 

8. Pendapatan desa dan masyarakat desa lebih ditingkatkan lagi 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Besaran 

penggunaan alokasi dana desa menurut Peraturan Daerah 

kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2006 pasal 10 adalah 

sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta pemguatan 

kapasitas Pemerintahan desa dan sisanya sebesar 30% 

digunakan untuk biaya operasional Pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, 

sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat 

desa.Pemerintahn provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, 

memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang 

diterimanya (Nurcholis : 2011). Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang 

saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan , 

khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat perdesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan 

masyarakat dalam proses pembangunan desa. Tahun Anggaran 2012. Peraturan 

Bupati Sumenep tentang kebijakan pemanfaatan ADD adalah merupakan 
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kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundangan yang mengatur 

kehidupan bersama atau kehidupan publik. Pelaksanaan peraturan Bupati 

Sumenep sebagai kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber 

daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi (Edward III, 1990). Komunikasi 

merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi dari pembuat 

kebijakan pada yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan. 

3. Kemiskinan 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2000) kemiskinan adalah ketidak mampuan 

untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang 

rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang 

kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat 

pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya 

sumberdaya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup 

dalam suatu Negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain  Gross 

National Product (GNP) per capita, pertumbuhan relatif nasional dan 

pendapatan perkapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Bank Dunia mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kurangnya 

kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama 

dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai 

mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk 

membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Masyarakat 

miskin sering kali tidak memiliki kemampuan pokok; mereka mungkin memiliki 



24 
 

pendapatan atau Pendidikan yang kurang memadai, memiliki kondisi kesehatan 

yang buruk, merasa tidak berdaya, atau tidak  memiliki kebebasan politik (Bank 

Dunia, 2000).  

Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu 

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah 

garis kemiskinan internasional. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka 

atau hitungan per kepala untuk mengetahui seberapa banyak orang yang 

penghasilannya berads dibawah garis kemiskinan absolut (Todaro, 2004:230). 

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan 

pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan 

dibawah $2 per hari, dengan batasan ini maka perkiraan pada 2001 1,1 milyar 

orang di dunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 milyar orang di dunia 

mengonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang 

hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% 

pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia 

yang hidup di bawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. 

Tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. 

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada 

bukti tentang kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini 

menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah 

pinggiran kota yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif 

masyarakat miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang 
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dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya 

disebut sebagai negara berkembang. 

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan bahwa 

seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup 

minimal. Kebutuhan hidup minimal ialah kebutuhan untuk mengkonsumsi 

makanan dalam takaran 2100 kalori per orang dalam per hari sedangkan 

kebutuhan non nominal seperti perumahan, kesehatan , pendidikan serta 

transportasi. Menurut Rusman Heriawan kepada BBC “ Jadi jika ada kebutuhan 

makanan dalam kalori dan kebutuhan non makanan dalam rupiah. Kalau 

rupiahnya berkisar sebesar Rp. 182.636 per orang dalam per bulannya”. Dari 

definisi itu jadi jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 mencapai 

sekitar 35 juta jiwa. 

Angka tersebut adalah hasil survei sosial ekonomi nasional atau susenas 

dengan sampel 68.000 rumah tangga, padahal jumlah rumah tangga di Indonesia 

mencapai 55 juta. Menurut Kresnayana Yahya seorang ahli statistik dari Institut 

Teknologi Surabaya mengatakan bahwa cara pandang pemerintah terhadap 

kemiskinan tidak mencerminkan realitas. "Ada yang tidak diperhitungkan, 

perusak-perusak kalori. Orang merokok bisa enam sampai tujuh batang. Itu 

sebenarnya negatif. Dia bisa mengatakan belanjanya sekian, tetapi di dalamnya 

ada enam-tujuh batang rokok," kata Kresnayana Yahya. 

Angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 

diukur dengan pendapatan yang diperoleh penduduk setempat dengan kriteria 

pendapatan sebesar Rp. 301.781 per kapita per bulannya. Jadi bila dalam satu 
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keluarga terdapat empat orang dan pendapatannya dibawah Rp. 1.200.000 per 

bulan, maka itu termasuk dalam penduduk miskin. Oleh sebab itu, upaya 

penanganan terhadap kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan lebih 

ditingkatkan lagi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat setempat dan 

dilaksanakan secara terpadu dan merata (Badan Pusat Statistik,2016). 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam Handra, Hefrizal, dkk. 

(2017) yang meneliti pengaruh Dana Desa dan penanggulangan kemiskinan, 

menyatakan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. 

Tujuan program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, 

pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, 

baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam Setianingsih, Irma 

(2015) yang meneliti Kontribusi Dana desa dalam menurunkan angka 

kemiskinan di Kabupaten Melawi menyatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan desa, salah satunya adalah Dana Desa. Dengan 

semakin besarnya Dana Desa, diharapkan sarana prasarana desa terpenuhi, 

kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta 

sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 



27 
 

yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, 

pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula 

sehingga jumlah kemiskinan akan tertekan atau angka kemiskinan akan 

menurun.  

2.  Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Jumlah Penduduk Miskin  

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Astuti, 

Budi Prihartini (2012) yang meneliti pengaruh ADD terhadap kemiskinan, 

menyatakan bahwa ADD mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. 

Tujuan ADD adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, 

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur 

perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan 

ketertiban mayarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, 

baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Astuti, 

Budi Prihartini (2012) yang meneliti pengaruh ADD terhadap kemiskinan, 

menyatakan bahwa dengan semakin besarnya ADD, diharapkan jumlah 

kemiskinan akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Selain itu, 

pembangunan infrastruktur maupun nilai sosial budaya perdesaan akan 

meningkat.  
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D. Kerangka Pemikiran

Sumber : data diolah, 2017 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Dana 

Desa dan Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi Jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Sumenep Tahunn 2015-2016. 

E. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan teori, penelitian terdahulu 

dan kerangka pemikiran, maka dugaan sementara (hipotesis) yang dipakai 

adalah : 

1. Diduga bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap  jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Sumenep.

2. Diduga bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan

terhadap  jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep.


