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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

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 perangkat 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 

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 
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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 Alokasi Dana Desa 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 aturan-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. 

Nugraha et al. (2013), melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) telah sesuai prosedur dalam 

Permendagri nomor 13 tahun 2006, namun terdapat kekurangan pada fungsi 

pembukuan/akuntansi dalam aplikasi tersebut karena hanya operator SIMDA 

Keuangan yang dapat mengaplikasikannya. Pengendalian yang diterapkan 

untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan sudah memadai, ditunjukkan 

dengan adanya otorisasi, validasi dan cek kelengkapan dalam proses aplikasi 

SIMDA Keuangan. Aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi 
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laporan keuangan dan informasi keuangan lainya dengan kualitas relevansi, 

akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan 

sistem sebelumnya atau sistem manual. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

B.1. Struktur Pengelola Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa  adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa 

dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang 

ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa, terdiri dari: 

a. Sekretaris Desa; 

b. Kepala Seksi; 

c. Bendahara. 

Wewenang dari Pengelola Keuangan Desa, sebagai berikut: 

1. Kepala Desa 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 3 ayat 2, mengatur bahwa: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. menetapkan PTPKD; 

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; 
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e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 

2. Sekretaris Desa 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 5, menyatakan bahwa Sekretaris Desa bertindak selaku 

koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa 

mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  APBDesa, perubahan 

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa; 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran  

APBDesa 

3. Kepala Seksi 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 6, menyatakan bahwa Kepala Seksi bertindak sebagai 

pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tugas dari Kepala Seksi, 

berupa: 

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 
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b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan 

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan; 

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; 

dan 

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan 

4. Bendahara 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 7, menyatakan bahwa Bendahara dijabat oleh staf pada 

Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima,  menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam 

rangka pelaksanaan APBDesa. 

 

B.2. Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, bahwa keuangan desa adalah  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. Keuangan desa 

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 



12 
 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Terdapat 5 kegiatan dalam 

pengelolaan keuangan desa, meliputi: 

1. Perencanaan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 20, mengatur bahwa: 

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, 

2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa, 

3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober  

tahun berjalan.  

2. Pelaksanaan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 24, mengatur bahwa: 

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 pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 
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3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada 

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

Pada pasal 25, mengatur bahwa: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu 

dalam rangka  memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

3) Pengaturan jumlah uang  dalam kas desa sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

Pada pasal 26, mengatur bahwa: 

1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. 

2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 

untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 

perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian 

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pada pasal 27, mengatur bahwa: 

1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran 

Biaya. 
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2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 

3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 

3. Penatausahaan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 35, mengatur bahwa: 

1) Penatausahaan  dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran  serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib. 

3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

4. Pelaporan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 37, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota berupa: 
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a. laporan  semester pertama; dan 

b. laporan semester akhir tahun. 

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa laporan realisasi APBDesa. 

3) Laporan realisasi  pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. 

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada pasal 38, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari  pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
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a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 

b. format Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan 

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

Pada pasal 40, mengatur bahwa: 

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan  38 

diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan 

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

 

B.3. Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi E-

Village Budgeting 

Berdasarkan website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saat 

peluncuran E-Village Budgeting dalam Pameran Akuntabilitas Publik 

Banyuwangi di depan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria 

Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan sebagai 

berikut: 

“E-Village Budgeting adalah salah satu contoh inovasi menuju 

transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok 

desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di 

tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Desa 
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adalah beranda depan pelayanan masyarakat, jadi harus terus 

meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, 

akuntabel dan partisipatif". 

Pengelolaan keuangan desa yang dikerjakan dengan sistem manual 

dapat dengan mudah dikerjakan dengan menggunakan aplikasi E-Village 

Budgeting. Aplikasi yang diterapkan pada pengelolaan keuangan desa tersebut 

sekaligus dapat memberikan perlindungan bagi Pemerintah Desa agar dalam 

pemanfaatan anggarannya lebih efektif dan peraturan yang berlaku, sehingga 

terhindar dari penyalahgunaan keuangan desa.  

 

B.4. Definisi Efektivitas Sistem Informasi 

Menurut Kurniawan (2005:109) dalam Irifianto (2013) mendefinisikan 

bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang 

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Mahmudi 

(2005:92) dalam Irifianto (2013) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) 

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program 

atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu organisasi, 

program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat 

memenuhi tujuan yang diharapkan. Setiap organisasi atau lembaga di dalam 

kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. 

Tujuan dari suatu lembaga akan berjalan dengan efektif apabila 

didukung oleh faktor-faktor pendukung dari efektivitas. Dari beberapa definisi 
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efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang 

menunjukkan suatu program atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai 

dengan tujuan suatu organisasi. 

 

B.5. Indikator Efektivitas pada Aplikasi E-Village Budgeting 

Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika dapat diukur dengan 

menentukan indikator-indikator efektivitas pada sitem informasi. Menurut 

Bodnar (2000:700) dalam Irifianto (2013) menjabarkan beberapa indikator 

efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut: 

1. Indikator Keamanan data 

Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, 

baik karena bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia 

dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam 

mengantisipasi illegal acess dan kerusakan pada sistem. Indikator 

keamanan data diukur melalui: 

1. Kemampuan sistem dalam mengantisipati kerusakan saat pemrosesan 

data oleh daya listrik yang mati tiba-tiba; 

2. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi akibat binatang; 

3. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi akibat virus; 

4. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi kesalahan memencet tombol 

yang tidak sengaja; 

5. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi akses karyawan dan pihak 

luar yang tidak berkepentingan terhadap data; 
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6. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data akibat 

transfer data jarak jauh; 

7. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data back up atas 

kerusakan hardware dan software. 

2. Indikator Waktu 

Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan 

informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem 

informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, 

baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah 

ditentukan. Indikator waktu dapat diukur melalui: 

1. Kecepatan dalam memasukkan data; 

2. Kecepatan dalam melakukan percarian data yang diperlukan; 

3. Kecepatan dalam analisis dan proses data; 

4. Kecepatan dalam penyajian data apabila sewaktu-waktu diperlukan; 

5. Kecepatan dalam menjalankan perintah; 

6. Kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi yang diperlukan. 

3. Indikator Ketelitian 

Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari 

kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya 

terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan 

perhitungan. Indikator ketelitian data diukur melalui: 

1. Ketelitian dalam memasukkan data; 

2. Ketelitian dalam perhitungan angka baik sederhana maupun rumit; 
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3. Ketelitian dalam penanganan transaksi; 

4. Ketelitian dalam pencarian data yang diperlukan; 

5. Ketelitian dalam memberikan penyajian informasi: 

6. Ketelitian dalam prosedur-prosedur untuk koreksi 

7. Ketelitian dalam proses analisis; 

8. Ketelitian dalam proses transfer data jarak jauh. 

4. Indikator Variasi 

Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan 

kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, 

tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi 

berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan 

perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna 

informasi. Indikator variasi dapat diukur melalui: 

1. Variasi dalam laporan harian, bulanan dan tahunan; 

2. Variasi dalam laporan tiap-tiap aplikasi; 

3. Variasi dalam laporan untuk kegiatan operasional; 

4. Variasi perubahan format laporan sesuai dengan keinginan pengguna. 

5. Indikator Relevansi 

Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari 

produk atau keluaran informasi, baik dalam analis data, pelayanan, maupun 

penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat 

laporan yang dihasilkan. relevansi diukur melalui: 
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1. Relevansi dalam hal pencatatan data; 

2. Relevansi dalam hal analisis data; 

3. Relevansi dalam hal penyajian data; 

4. Relevansi dalam hal pengolahan dan penyimpanan data; 

5. Relevansi dalam hal pencapaian target. 


