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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti, tahun Judul penelitian Hasil penelitian 

Thomas 

(2013) 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan 

Pembangunan Di Desa 

Sebawang Kecamatan 

Sesayap Kabupaten Tana 

Tidung 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan penulis di desa 

Sebawang untuk 30% dari 

dana ADD bisa berjalan 

sesuai dengan petunjuknya 

kemudian untuk yang 70% 

dari ADD berjalan kurang 

optimal karena lebih 

direalisasikan pada 

pembangunan fisik pada 

tahun 2010 dan 2011, 

sedangkan untuk tahun 2012 

lebih kepada pengadaan 

barang. Rendahnya sumber 

daya manusia aparat desa dan 

kurangnya koordinasi tentang 

pengelolaan ADD menjadi 

hambatan dalam proses 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Sebawang. 

Astuty dan 

Fanida (2011) 

Auntabilitas Pemerintah  

Desa Dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan  

Dan Belanja Desa 

(APBDesa)  

(Studi Pada Alokasi Dana 

Desa Tahun Anggaran 

2011 Di Desa Sareng 

Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  

Pemerintah Desa Sareng 

Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun sudah melaksanakan 

penerapan prinsip-prinsip 

akuntabilitas pada 

pengelolaan APBDesa tahun 

anggaran 2011. 

Faridah dan 

Suryono 

Transparansi dan 

Akuntabilitas Pemerintah 

Kepala Desa di Desa 

sidogedung batu kecamatan 
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(2015) Desa dalam pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) 

(studi pada Desa 

Sidogedung batu, 

Kecamatan Sangkapura 

Kabupaten Gresik) 

 

sangkapura Kabupaten Gresik 

Telah melaksanakan prinsip-

prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan APBDesa tahun 

anggaran 2013. 

 

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

juga dilakukan terhadap topik akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa 

dalam pengelolaan keuangan desa. Namun yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang diteliti, tahun penelitian, dan 

instrumen yang digunakan. Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah Desa 

Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampangtahun anggaran 2016 dengan 

meneliti secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan 

APBDesa. 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Akuntabilitas 

Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau utnuk menjawab, menerangkan 

kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan koletif atau 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010). 

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat 
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dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) 

secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban dan 

bukan karena sukarela (Ulum, 2008). 

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana 

dalam pertanggungjawaban tersebut terdapat keberhasilan atau kegagalan 

didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Ulum, 2008). 

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegitan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : akuntabilitas 

vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal 

accountability). 

Menurut Ellwod (1993), dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat 

empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 

publik, yaitu : 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum  

Akuntabilitas kejujuran (accuntability for probity) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 
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akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan 

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan 

dalam penggunaan sumber dana publik. 

 

2. Akuntabilitas proses 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui 

pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 

3. Akuntabilitas progaram 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan 

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang meberikan hasil yang 

optimal dengan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan  

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyrakat luas. 

 

Ditambahkan juga oleh (Ulum, 2008) beberapa jenis akuntabilitas yaitu : 

1. Akuntabilitas keuangan 



13 
 

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan agar 

pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana 

publik dan penggunaannya sesuai peruntukan.Disamping itu 

pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat 

mengenai penghimpunan sumber-sumber dana publik dan tujuan 

penggunaannya. Akuntansi sektor pemerintahan dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang yaitu sudut pandang akuntansi, sudut pandang 

fungsional, dan sudut pandang ciri utama akuntabilitas 

2. Akuntabilitas kinerja 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran 

periodik.  Ruanng lingkup pertanggungjawaban meliputi segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat 

atau amanah kepada seorang pejabat publik berikut berbagai sumber 

daya yang digunakan untuk mencapai misinya. 

 

Dijelaskan juga ada dua tipe akuntabilitas, yaitu : 

1. Akuntabilitas internal 

Akuntabilitas internal berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi 

internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap 

jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban 
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untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung 

mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya 

secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 

2. Akuntabilitas eksternal 

Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan 

telah pula dilaksanankan untuk kemudian dikomunikasikan kepada 

pihak eksternal dan lingkungannya. 

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan, yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2914 Tentang Pengelolaan Keuangan Desasebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 Diagram Alir Akuntabilitas 
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a. Perencanaan  

1. Kepala Desa menyampaiakan kegiatan yang akan dilakukan 

pemerintah desa, untuk pembangunan desa kepada masyarakat dan 

mendengarkan segala aspirasi masyarakat terhadap segala bentuk 

kegiatan pembangunan desa dalam musyawarah desa (MUSDES) 

atau musyawarah perencanaan dan pembangunan 

desa(musrenbangdes), 

2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang selanjutnya 

diserahkan kepada kepala seksi kegiatan. 

3. Kepala seksi kegiatan menyusun perencanaan pengadaan sesuai 

dengan RKPDesa terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, 

kemudian diserahkan kepada bendahara desa dan disampaikan 

kepada kepala desa. 

4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas 

dan disepakati bersama.  

b. Pelaksanaan 

1. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di 

sahkan oleh Kepala Desa.  
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2. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 

Anggaran Biaya. 

3. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 

desa. 

4. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

c. Penatausahaan 

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan 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 disampaikan setiap bulan kepada 

Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:  

 buku kas umum; 

 buku Kas Pembantu Pajak; dan  

 buku Bank. 

d. Pelaporan 
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1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran.  

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  

e. Pengawasan 

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan 

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. 

2.2.2 Pengelolaan 

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” 

dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan  adalah “manajemen”. 

Manajemen adalah kata yang aslinya dari  bahasa inggris, yaitu 

management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. 

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian  pekerjaan yang 

dilakukan oleh serangkaian kelompok orang, didalamnya terdapat 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan 

dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu 

(Thomas, 2013). 

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai keseluruhan kegiatan 
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yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa, dan dalam peraturan yang sama Pasal 

2 Ayat 1 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas 

transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Serta pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan desa, dan dalam pasal 3 ayat 2 kewenangan kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah :  

 Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 

 Menetapkan PTPKD 

 Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan peneriamaan desa 

 Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDesa ; dan 

 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 

 

2.2.3 Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
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pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat 

maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebesan aliran 

informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti, seperti yang 

dikemukakan oleh Coryanata (2007), mengatakan transparansi dibangun di 

atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, 

lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 

dimengerti dan dipantau. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Vera Jassini Puteri (2005), transparan adalah informasi 

yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal 

ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan 

disebarkan. Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau utnuk menjawab, menerangkan 

kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan koletif atau 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010). 

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat 

dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) 

secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban dan 

bukan karena sukarela (Ulum, 2008). 
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     Adapun tujuan dari transparansi adalah menyediakan informasi 

keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Menurut 

krina (2003 : 15) bentuk transparansi yaitu : 

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung 

jawab. 

     Pemerintah harus terbuka mengenai keputusan dan tindakan yang 

mereka ambil. Mereka harus mempunyai alasan untuk setiap keputusan 

dan informasi rahasia jika masyarakat menginginkannya. Cara untuk 

menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan 

tanggung jawab yaitu dengan alat ukur sebagai berikut : 

i. Website 

ii. Papan pengumuman 

iii. Koran lokal 

iv. Laporan bulanan 

b. Kemudahan akses informasi. 

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan 

ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan 

keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas 

didapat dan siap tersedia. cara untuk mengetahui kemudahan akses 

informasi yang diberikan oleh pengelola kepada masyarakat yaitu 

dengan alat ukur sebagai berikut : 
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i. Acuan pelayanan 

ii. Perawatan data  

iii. Laporan kegiatan publik 

c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan 

     Cara untuk mengetahui penyusunan suatu mekanisme pengaduan 

terhadap pelanggaran peraturan atau permintaan pembayaran uang suap 

dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan alat ukur sebagai berikut : 

i. Adanya kotak saran 

ii. Servis user 

iii. Berita di media masa 

d. Meningkatkan arus informasi. 

     Cara meningkatkan arus informasi yaitu melalui kerjasama dengan 

media masa dan lembaga non pemerintah. Untuk mengetahui tingkat 

arus informasi yaitu dengan alat ukur sebagai berikut : 

i. Adanya forum lintas sektor (Pelaku) 

ii. Pertemuan dengan masyarakat 

iii. Koordinasi dengan Bawasda 

iv. Pertemuan dengan kantor humas 

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
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disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa harus dimusyawarahkan 

dengan BPD sebagaimana dimaksud dalam (Undang-Undang No.16 Tahun 

2014 Tentang Desa) pasal 73 ayat 2 yaitu rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah yang dilakukan desa seperti 

yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2014 Tentang Desa 

pasal 54 ayat 1 musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang 

diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

      Struktur keuangan desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa  terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan 

Pembiayaan Desa. Pendapatan desa yang dimaksud meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, 

pendapatan desa yang dimaksud teridi atas :  

 Pendapatan Asli Desa (PADESA) yang terdiri dari atas hasil usaha 

yaitu dari hasil BUMNDES dan tanah kas desa. Hasil aset antara lain 

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan 
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irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat 

berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan 

asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa. 

 Transfer, terdiri atas jenis : 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. 

 Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: Hibah dan 

Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian 

berupa uang dari pihak ke tiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang 

sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak 

ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

Belanja desa yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening 

desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi  

Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga. 


