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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Desa sebagai tingkatan dasar yang penting dalam pemerintahan 

merupakan bentuk dari otonomi daerah. Otonomi daerah berarti wewenang 

daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai aturan 

hukum yang berlaku. Kebijakan tentang otonomi daerah memberikan otonomi 

yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten (Habibi, 2015). 

Namun, otonomi daerah dapat dilaksanakan dari desa yang merupakan 

tingkatan dasar dari pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang lebih mengerti dan mengetahui yang 

dibutuhkan masyarakat dalam membangun dan mengelola sumber daya yang 

ada pada daerah tersebut, karena desa yang berinteraksi langsung terhadap 

masyarakat. 

Dalam membangun pemerintahan desa yang baik perlu adanya 

pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 6 tahun 2014, menyatakan bahwa keuangan desa adalah 
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semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Pendapatan keuangan desa dapat diperoleh dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Pendapatan Asli Desa. Keuangan desa tersebut bertujuan untuk melakukan 

operasional pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 

Keuangan desa yang baik perlu adanya tranparasi dan akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan desa tersebut, yang harus sesuai dengan Permendagri 

nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini mampu 

mengembangkan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk 

mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 

kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan 

daerah tersebut. Pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dapat memudahkan perangkat desa dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Diperlukan suatu teknologi informasi yang dapat mengatasi masalah 

dan kendala pada desa (Rusmayanti, 2013). Seperti kendala dalam menyimpan 

arsip seperti dokumen-dokumen dalam proses manual dapat dengan mudah 

hilang dan rusak dan proses dalam pengelolaannya membutuhkan waktu yang 

lama. 

Teknologi informasi yang digagas oleh Kabupaten Banyuwangi, yaitu 

penerapan aplikasi E-Village Budgeting dalam pengelolaan keuangan desa. E-

Village Budgeting merupakan sistem pendukung pelayanan publik dan sistem 
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penganggaran untuk setiap desa terintegrasi dalam jaringan secara online. 

Tujuan dari E-Village Budgeting adalah program untuk menuju transparansi 

penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem tersebut 

mempunyai tiga bagian yaitu perencanaan, tata kelola dan evaluasi sehingga 

dapat mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa di Kabupaten 

Banyuwangi. Hal ini dapat meminimalkan penyalahgunaan keuangan desa dan 

dapat memberi perlindungan terhadap perangkat desa agar pengelolaan 

keuangan desa bisa transparan, efektif dan sesuai aturan, sehingga terhindar dari 

penyalahgunaan anggaran yang dapat berurusan dengan hukum. 

Thomas (2013), melakukan penelitian di Desa Sebawang Kecamatan 

Sesayap Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa proses pengelolaan 

Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa 

Sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. 

Pengelolaan kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat belum 

berjalan dengan baik karena kegiatan pada Desa Sebawang lebih direalisasikan 

pada pembangunan fisik seperti infrastruktur dan dianggarkan lebih sedikit 

pada pembangunan non fisik. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan yang 

menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa, yaitu perangkata desa yang masih 

memiliki wawasan yang terbatas dalam memahami mekanisme pembuatan 

surat pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Sumiati (2015), melakukan penelitian di Desa Ngatabaru Kecamatan 

Sigi Biromaru Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi 

manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak optimal. Dilihat 
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dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh 

perangkat desa tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan 

masalah yang akan terjadi saat pelaksanaan program kegiatan. 

Pengorganisasian oleh perangkat desa belum berjalan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya karena sumber daya manusia yang tidak memadai serta pengawasan 

oleh kepala desa yang kurang optimal. 

Riyanto (2015), melakukan penelitian di Kantor Desa Perangat Selatan 

Kecamatan Marangkayu Kabupaten  Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa 

mulai dari pelaksanaan sampai pencapaian hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah desa, namun belum 

dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa. Terdapat faktor penghambat 

akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu masih 

adanya turan-aturan baru muncul di Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua 

RT, faktor cuaca terhadap kegiatan penyuplaian bahan bangunan menjadi 

terlambat, dan pemerintah desa belum memaksimalkan pemanfaatan waktu 

dalam penyusunan dan pertanggungjawaban laporan. Namun terdapat faktor 

pendukung berupa masih tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan. 

Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dalam 

pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi E-Village Budgeting 

pada laporan keuangan desa tahun 2015. E-Village Budgeting memudahkan 

pemerintah kabupaten dalam melakukan pengawasan meskipun letak desa yang 

jauh dari pusat kabupaten dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Tujuan 
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pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi E-Village Budgeting 

diharapkan dapat efektif dan efisien, sehingga laporan keuangan desa yang 

dihasilkan akuntabel dan transparasi. Dari latar belakang tersebut, maka akan 

dilakukan penelitian tentang sistem informasi pengelolaan keuangan desa 

dengan menggunakan E-Village Budgeting pada Desa Sukorejo Kecamatan 

Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan permasalahan, 

yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi E-

Village Budgeting pada Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwangi? 

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan 

aplikasi E-Village Budgeting pada Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan 

aplikasi E-Village Budgeting pada Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi. 
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2. Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan desa dengan 

menggunakan aplikasi E-Village Budgeting pada Desa Sukorejo Kecamatan 

Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka manfaat dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat secara umum, sebagai bahan dasar untuk menganalisis pengelolaan 

keuangan desa dengan menggunakan aplikasi E-Village Budgeting pada 

Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 

2. Manfaat secara teoritis, dapat dijadikan sebagai tambahan literatur 

menganalisis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan E-Village 

Budgeting bagi peneliti selanjutnya. 

3. Manfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada Desa 

Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dalam 

pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi E-Village 

Budgeting. 


