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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan Saputra berjudul Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan 

Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana 

desa pada Desa Lembean, mengetahui cara menanggulangi hambatan dalam 

merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean dan mengetahui tingkat 

efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean pada tahun 

2009-2014. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 

2009-2014 sudah berada dikategori efektif. Hambatan yang dialami dalam 

merealisasikan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu pemahaman 

masyarakat terhadap ADD, adanya miss komunikasi dan pencairan alokasi 

dana desa yang terlambat. Menanggulangi hambatan dalam merealisasikan 

alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan 

koordinasi unit kerja serta anggaran dana cadangan. 

Pada penelitian yang dilakukan Muntahanah dan Murdijaningsih 

yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa baik dalam 
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bentuk anggaran maupun realisasinya serta untuk mengetahui peran dana 

alokasi dana desa dalam program desa. Metode dalam peneltian ini yaitu 

metode kualitatif dengan analisis penelitiannya yaitu analisis interatif 

dengan 3 komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan 

kesimpulan atau verivikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu sudah efektif, dari 

tahap pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya 

sudah efektif.  

Pada penelitian yang dilakukan Safitri yang berjudul Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Butuh 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2017. Peneltian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa 

(ADD) dengan melihat rencana dan realisasi, transparansi pemerintah desa 

dan partisipasi masyarakat serta apa saja yang menjadi faktor pendukung 

maupun penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Metode yang 

dilakukan dalam peneltian ini yaitu metode deskriptif kualitatif kuantitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa 

di Desa Butuh sudah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

perhitungan menggunakan rasio efektivitas yang memperoleh hasil sebesar 

92%, transparansi yang dilakukan pemerintah desa sudah sangat baik dilihat 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban serta 

factor-faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sangat 

baik antara partisipasi masyarakat dan adanya kerjasama antar lembaga 
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desa, sedangkan faktor penghambatnya ada pada sumber daya alam dan 

pencairan dan yang sering terlambat.  

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini membahas tentang pengelolaan efektivitas alokasi dana desa 

(ADD) dengan menggunakan rasio efektivitas serta menggunakan analisis 

SWOT. 

B. Landasan Teori 

1. Desa 

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

pasal 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut (Widjaja, 2003) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usu yang 

bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

a. Karakteristik Desa 

Karakteristik desa dapat dilihat dari beberapa kajian yang dibedakan 

antara masyarakat kota dan masyarakat desa yang berdasarkan letak 



10 
 

geografis serta kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut Roucek 

dan Warren dalam (Nurman, 2015), masyarakat desa memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1) Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok 

masyarakat; 

2) Struktur masyarakat bersifat homogen; 

3) Peranan kelompok primer sangat besar; 

4) Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; 

5) Tingkat mobilitas sosial rendah; 

6) Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan, 

dan 

7) Hubungan lebih bersifat intim dan awet. 

b. Kewenangan Desa 

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 

kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat, yang meliputi : 

1) Kewenangan atas hak asal usul 

2) Kewenangan lokal yang berskala desa 

3) Kewenangan yang diperintahkan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta 
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4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pengaturan Desa 

Desa juga memiliki beberapa pengaturan desa yang harus dipenuhi 

dan memberikan beberapa tujuan yang tertuang di dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adanya pengaturan desa yang bertujuan 

untuk : 

1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah 

ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hokum atas Desa 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 

mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia 

3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 

desa 

4) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa 

untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan 

bersama 

5) Membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan 

efektif, terbuka serta betanggung jawab. 

6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum 
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7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan 

sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional 

8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional, dan 

9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. 

d. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang 

berisikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pengelolaan dan pertanggungjawaban yang memiliki tujuan untuk menggali 

dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

dimiliki secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa merupakan satau kesatuan dari pengelolaan keuangan desa yang 

meliputi sebagai berikut : 

1) Tahap Perencanaan 

Dimana mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab dari Alokasi Dana 

Desa. Kepala desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas 

rencana penggunan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri oleh 

pemerintahan desa, Badan Permusyawatan Desa serta lembaga 

kemasyarakatan desa. Hasil dari musyarawah dituangkan kedalam 

Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan salah satu 

bahan penyusunan APBDes. 
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2) Tahap Pelaksanaan 

Dimana pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana sudah ditetapkan 

kedalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, 

selanjutnya guna  mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi 

secara jelas dan rinci kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan 

kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan adanya 

papan infomasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan berlangsung. 

3) Tahap Pengawasan  

Dimana kepala desa selaku penanggung jawab melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga 

mampu meminimalisir sebuah kesalahan terhadap pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. 

4) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa 

Dimana dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan 

kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki 

kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodic 

semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan 

disampaikan juga kepada BPD. Rincinan laporan tersebut sebagai 

berikut : 

a) Laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat yaitu berupa 1) 

laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, 2) laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada 
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Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran serta 3) laporan 

Penggunakan Dana Desa. 

b) Laporan kepada Badan Permusyawawatan Desa (BPD) yang 

meliputi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan. 

Dalam pengelolaan keuangan desa memang perlu adanya  penerapan 

asas pengelolaan desa yang sesuai dan tercantum dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi : 

a) Asas transparansi dimana pemerintah desa harus bisa terbuka 

terhadap semua kebijakan dan tindakan yang akan diambil 

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pemerintah, 

b) Asas Akuntabilitas merupakan adanya tanggungjawab dari 

pemerintah desa kepada masyarakat terhadap hasil akhir 

penyelenggaraan pemerintah desa, 

c) Asas Partisipatif merupakan adanya keikutsertaan lembaga desa 

dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa, dan  

d) Asas Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu merupakan pengelolaan 

keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pada 

pedoman yang melandasinya.  

e. Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
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Pemerintah desa memiliki peran strategis untuk mengatur 

masyarakat yang ada di pedesaan. Didalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh 

kepala desa atau dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau 

yang disebut dengan nama lain. Permendagri No.113 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa berada di 

tangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola 

Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan 

dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam 

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.(Yuliansyah & 

Rusmianto, 2016) 

1) Tugas kepala desa yaitu : 

a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. 

b) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan 

desa. 

c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDes. 

d) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 

(PTPKD). 

e) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDes.  

Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 

Desa yang berasal dari unsur perangkat desa dan ditetapkan dengan 
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keputusan kepala desa, adapu perangkat desa yang terlibat yaitu sekretaris 

desa, kepala seksi dan bendahara.  

2) Sekretaris Desa yang bertindak selaku coordinator pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa memiliki tugas : 

a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

desa (APBDes) 

b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan 

APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 

c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

sudah ditetapkan dalam APBDes. 

d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDes, serta 

e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDes.  

3) Kepala Seksi menurut Perwali Kota Batu No. 97 Tahun 2018 adalah 

unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya, dengan tugas : 

a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

b) Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa 

yang telah ditetapkan didalam APBDes.  

c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan. 

d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 
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e) Melaporkan perkembangan dari pelaksanaan kegiatan kepala desa, 

serta 

f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban dari pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

4) Bendahara menurut Perwali Kota Batu No.97 Tahun 2018 adalah unsur 

staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan 

untuk menatausahakan keuangan desa, dengan tugas: menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta 

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDes.(Yuliansyah & Rusmianto, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014 
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2. Alokasi Dana Desa 

Setiap desa diberikan keleluasan dalam mengelola dan mengatur 

kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, 

kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan 

Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Alokasi Dana Desa atau yang dikenal dengan sebutan ADD menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana ke desa dengan 

perimbangan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota 

sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Alokasi Dana Desa 

yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa 

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dibagi kepada 

setiap desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan 

desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. 

Alokasi Dana Desa cukup signifikan bagi desa untuk menunjang 

program-program maupun kegiatan yang ada di Desa. Kendala yang 

dihadapi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya 

Alokasi Dana Desa adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan 

keuangan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini 

disebabkan oleh karena minimnya sumber daya dan kurangnya kontrol dari 
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pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Menurut (Nurcholis, 2011) tujuan 

pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 

a. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, 

b. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, 

c. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

untuk pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, 

d. Menanggulangi kemiskinan dan untuk mengurangi kesenjangan, 

e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, 

f. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban masyarakat 

desa, 

g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dengan 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 

h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat desa. 

Pemerintah mengharapkan adanya alokasi dana desa (ADD) dapat 

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif yang berbasis 

masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa sekaligus 

memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya 

alokasi dana desa (ADD), desa memiliki kepastian pendanaan sehingga 

pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu 

datangnya bantuan dana dari pemerintah pusat. Menurut Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

menyebutkan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa harus 

mempertimbangan hal sebagai berikut : 

a. Kebutuhan penghasilan tetap dari kepala Desa dan Perangkat Desa, 

serta 

b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa 

dan tingkat kesulitan geografis desa. 

 Menurut Perwali Kota Batu No.97 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa pada BAB II pasal 

2 adanya Maksud pemberian ADD yaitu untuk membiayai program-

program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan 

pemberdayaan kemasyarakatan desa. 

Pada  BAB III Perwali Kota Batu No.97 Tahun 2018 pasal 3 Asas 

dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) ada tiga yaitu :  

a. Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), Pemerintahan Desa 

harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

b. Pemerintah desa berkewajiban merencanakan, menganggarkan, 

menatausahakan, serta mensosialisasikan penggunaan alokasi dana 

desa (ADD). 
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c. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan 

alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa menurut Perwali Kota Batu 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 

pada BAB IV pasal 4 Perhitungan Besaran ADD berdasarkan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. 60% dibagi dengan secara merata kepada seluruh desa, serta 

b. 40% dibagi dengan secara proposional dari desa masing-masing. 

Pada BAB VI pasal 6 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa 

menurut Perwali Kota Batu No.97 Tahun 2018 penyaluran ADD diberikan 

secara bertahap, yaitu sebagai berikut : 

a. Triwulan I sebesar 25%  

b. Triwulan II sebesar 25% 

c. Triwulan III sebesar 25% 

d. Triwulan IV sebesar 25% 

Alokasi Dana Desa memiliki prinsip-prinsip dalam pengelolaan 

alokasi dana desa, adapun beberapa prinsip pengelolaan alokasi dana desa 

yang dapat diterapkan secara baik yaitu : 

a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
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b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 

direncanakan, direncanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 

melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa 

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administrasi, teknis dan hukum serta 

d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

hemat, terarah dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan 

Desember. 

3. Efektivitas 

Efektivitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

desa adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 

harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. 

Efektivitas menurut (Sondang P. Siagian, 2015) adalah pemanfaatan sumber 

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dalam 

kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas ini menunjukkan keberhasilannya 

dari segi terpakai tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Jika hasil kegiatan 

semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya, 

sebaliknya jika kegiatan semakin melenceng dari sasarannya berarti 

semakin rendah efektivitasnya. 

Konsep efektivitas merupakan pernyataan yang secara menyeluruh 

tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. 

Efefktivitas secara umum dipandang sebagai tingkat untuk pencapaian 
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tujuan yang operatif dan operasional. Efektivitas menggambarkan 

kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa terutama 

alokasi dana desa (ADD) untuk melaksanakan program yang telah 

direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 

berdasarkan potensi nilai riil (Halim & Kusufi, 2013). Oleh karena itu 

efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat diartikan sebagai 

suatu ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu target maupun sasaran 

yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pengelolaan alokasi 

dana desa dengan peraturan atau regulasi.(Dewanta, 2004) 

Dengan adanya rasio efektivitas kinerja keuangan maka dapat 

menunjukkan kemampuan pemerintah desa daerah dalam memobilisasi 

penerimaan keuangan sesuai yang ditargetkan. Secara umum, nilai 

efektivitas dapat dikategorikan dengan indikator sebagai berikut : 

Tabel. 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

No Persentase Efektivitas  Kriteria 

1 Diatas 100 Sangat Efektif 

2 90-100 Efektif 

3 80-90 Cukup efektif 

4 60-80 Kurang Efektif 

5 Dibawah 60 Tidak Efektif 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 Dengan menggunakan rumus rasio efektivitas sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas i = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑖
 x 100% 

Keterangan i : Desa x 


