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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Kadjudju (2017) melakukan penelitian tantang analisis penerapan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban APBDes pada Desa Motandoi dan Motandoi Selatan 

Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongdow Selatan. Dengan teknik 

analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, analisa data penelitian, dan 

menarik kesimpulan tentang pengelolaan keuangan desa mengenai tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Motandoi 

dan Motandoi Selatan. Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan Permendagri 

nomor 113 tahun 2014. Namun, pada proses pertanggungjawaban terjadi 

ketidaksesuaian karna desa Motandoi tidak menginformasikan keuangan desa 

kepada masyarakat Desa Motandoi dan tidak ada media pendukung informasi 

penyampaian yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Sintia (2016) melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penerapan 

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas 

pengelolaan dana Desa Toyomarto. Dengan hasil penelitian yang mendapatkan 

hasil bahwa Desa Toyomarto telah accountable dalam mengelola keuangan desa 

berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Namun, tentunya masih banyak 

kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan 
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kepada bupati laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat 

dan kurangnya pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah yang maksimal. 

(Faridah, 2015) juga melakukan penelitian tentang transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBD pada Desa 

Sidogedungbatu dengan memperoleh hasil bahwa kepala desa di Desa 

Sidogedungbatu telah melaksanakan prinsil-prinsip transparansi dan akuntabilitas 

pada pengelolaan APBdes tahun anggran 2013. (Eka Wahyu, 2015) melakukan 

penelitian dengan judul analisi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa 

mendapatkan hasil yakni perencanaan keuangan di Desa Boreng dan analisis 

kesesuaian antara keuangan desa dengan permendagri nomor 37 tahun 2007 

menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan 

desa.  

Sulistiani (2017) melakukan penelitian tentang penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi pada Desa Gobeg dengan mendapatkan hasil bahwa 

pada Desa Gobleg telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas hal ini 

dapat dilihat dari keterbukaan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dan 

keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa  dari semua kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh 

semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa hampir semua Desa yang dijadikan objek tempat penelitian 

telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan di Desanya. Tata kelola yang baik ditandai dengan adanya akuntabilitas, 
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transparansi, serta partisipasi masyarakat untuk itu peneliti menambahkan indikator 

partisipasi masyarakat agar dapat lebih memahami pengelolaan keuangan Desa 

Larangan Tokol. 

B. Landasan Teori 

1.  Teori Kepatuhan 

Kepatuhan memiliki pengertian yaitu mengikuti suatu standar atau hukum 

yang telah diatur dengan jelas yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau 

organisasi yang berwenang dalam suatu lingkup pemerintahan tertentu. Teori 

kepatuhan ini menilai adalah ketaatan semua aktivitas apakah sudah sesuai dengan 

kebijakan, aturan dan undang-undang yang berlaku. H.C Kelman dalam Anggraeni 

dan Kiswaran (2011) Teori Kepatuhan diartikan sebagai suatu kepatuhan yang 

didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri 

dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Menurut Huharni (2013), terdapat dua 

perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu 

perspektif instrumental yang mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh 

kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang 

berhubungan dengan perilaku, dan normative yang berhubungan dengan apa yang 

orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. 

2. Desa 

Pengertian desa menurut (Undang-Undang nomor 6 Tahun, 2014) tentang 

Desa, pada pasal 1 ayat 1 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 1999) tentang 

Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional 

dan berada di daerah Kabupaten. Kewenangan desa berdasarkan (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44, 2016) tentang kewenangan 

desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala 

Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, 

dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sumber penerimaan untuk pembiayaan desa berasal dari: Pendapatan Asli 

Desa, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, Alokasi Dana 

Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten dan desa lainnya, hibah,dan sumbangan pihak ketiga. 

3. Akuntabilitas 

Menurut Riyanto (2015) akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban 

seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau kepercayaan yang memiliki 
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hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun, 1999) tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Prinsip pertanggungjawaban dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 

113 tahun 2014 yang dimaksud adalah pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes yang dilakukan oleh kepala desa yang disampaikan kepada Bupati atau 

Walikota melalui pihak kecamatan setiap akhir tahun berakhirnya anggaran. 

4. Transparansi 

Pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37, 2007), tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Auditya (2013) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 
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memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya 

pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, 

adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan 

informasi kinerja. 

5. Partisipasi Masyarakat 

Sastries (2011) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan 

atau keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan yang dilakukan 

pemerintah. Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara di dalam 

pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang 

mewakili kepentingannya Bahasa (2002). 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, 2004) tentang 

Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai 

elemen untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa 

memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin 

terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum, serta perumusan 

program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. 

6. Alokasi Dana Desa 

Menurut Riyanto (2015) Pasal 18 Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa adalah berasal dari 

APBD Kabupaten atau Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan 
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pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 

10% (sepuluh persen) yang disalurkan langsung dari kas Daerah ke rekening desa.  

Pasal 22 (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun, 2007) tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan kegiatan penggunaan 

Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja 

aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuhpuluh persen) untuk 

biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat 

digunakan untuk: biaya perbaikan sarana publik, perbaikan lingkungan dan 

pemukiman, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya yang dianggap 

penting. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yang mengatur tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

a Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris Desa untuk 

memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa 

yang akan datang. Perencanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: 

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan 

rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.  
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b Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara 

Desa untuk melaksanakan keuangan desa berdasarkan APBDesa dalam satu 

tahun anggaran. Pelaksanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu: 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah.  

c Penatausahaan 

Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa 

dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan 

maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan tahap 

penatausahaan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu : 

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. 

2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sekretaris Desa 

menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala 

Desa.  

d Pelaksanaan 
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Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara 

Desa untuk melaksanakan keuangan desa berdasarkan APBDesa dalam satu 

tahun anggaran. Pelaksanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu: 

3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah.  

e Penatausahaan 

Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa 

dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan 

maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan tahap 

penatausahaan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu : 

3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

3) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sekretaris Desa 

menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala 

Desa.  

f Pelaksanaan 
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Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara 

Desa untuk melaksanakan keuangan desa berdasarkan APBDesa dalam satu 

tahun anggaran. Pelaksanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu: 

5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah.  

g Penatausahaan 

Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa 

dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan 

maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan tahap 

penatausahaan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu : 

5) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

6) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

7) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

4) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa.  

h Pelaksanaan 
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Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara 

Desa untuk melaksanakan keuangan desa berdasarkan APBDesa dalam satu 

tahun anggaran. Pelaksanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu: 

7) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

8) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah.  

i Penatausahaan 

Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa 

dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan 

maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan tahap 

penatausahaan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu : 

8) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

9) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

10) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

j Pelaporan 

Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa dimana Kepala Desa harus 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati atau Walikota 
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melalui pihak Kecamatan. Pelaporan keuangan desa yang telah diatur di dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu : 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada Bupati atau Walikota melalui pihak kecamatan berupa: laporan

semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDes dan laporan

semester akhir tahun yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes

paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

k Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir 

tahun anggaran oleh Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati atau 

Walikota melalui pihak kecamatan dan di dalam Forum Musyawarah Desa. 

Pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diatur di dalam. Permendagri 

No. 113 Tahun 2014, yaitu: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui pihak

kecamatan setiap akhir tahun anggaran.

2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti

melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi.


