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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan 

keuangan lembaga publik, diantaranya: 

 Meutia & Liliana, (2017) meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan deskripsi kuantitatif dan kualitatif, 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek 

penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 

113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta 

patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. 

 Nurlinda, (2018) meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, melakukan 

penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang di lakukan di 

desa Nagori Lestari Indah Kec Siantar Kab. Simalungun.  dalam pengelolaan 

keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen telah sesuai dengan 

prosedur, penempatan Tungkat Nagori yang sesuai dengan tupoksinya, Maujana 

Nagori yang telah melaksanakan proses pengawasan dan evaluasi pada proses 

perencanaan. Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah 

baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas jika akuntabilitas ditinjau dari
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dari Perencanan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,. 

Dengan demikian akuntabilitas pada Nagori Lestari Indah sudah cukup baik hal ini. 

 Winarni & Yuanjaya, (2016) meneliti tentang Implementasi kebijakan dana 

desa dalam meningkatkan pembangunan di desa. Penelitian ini mengunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Implementasi terlaksana dengan baik sesuai 

dengan tujuan kebijakan dengan adanya faktor komunikasi dengan baik,  Dan 

tingkat kecukupan Sumberdaya yang dimiliki pemerintah desa Wukirsari, baik 

berupa  sumberdaya dana maupun kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan 

kebijakan penggunaan dana desa.  

 Slamet joko, (2015) meneliti tentang Implementasi kebijakan anggaran 

pendapatan dan belanja desa untuk meningkatkan pembangunan desa. pelaksanaan 

kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa Bandung masih belum sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan sumber 

daya manusia yang ada di desa masih rendah dan sosialisasi yang kurang dari 

pemerintah Kabupaten Mojokerto. program pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Bandung masih sebatas memenuhi syarat legal saja, pemerintah 

desa tidak mempertanggungjawabkan laporan pembangunannya kepada 

masyarakat.  

Triani & Handayani, (2018) meneliti tentang Praktik Pengelolaan Keuangan 

Dana Desa. menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif Metode yang digunakan 

adalah studi kasus melalui wawancara kepada warga dan pemimpin Desa 

Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Penelitian inimenemukan bahwa 

pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku. Meskipun demikian, peneliti juga menemukan bahwa terdapat kendala 

yang disebabkan oleh perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa 

yang masih belum mumpuni. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyaluran dana 

desa. 

Penelitian tentang implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa (APBDesa) untuk meningkatkan pembangunan desa pada Desa Lesong Daja 

Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan merupakan penelitian yang 

pertama kali dilakukan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis yaitu 

pada priode laporan yang digunakan yaitu tahun 2018, objek yang diteliti, dan 

lokasi penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 2 tentang asas 

pengelolaan keuangan desa; 

1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  

2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. 

b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 3 tentang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa. 
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1) Kepala Desa  adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan. 

2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:  

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. 

e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 

3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu 

oleh PTPKD. 

4) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3) berasal dari unsur 

Perangkat Desa terdiri dari: 

a) Sekretaris Desa. 

b) Kepala Seksi. 

c) Bendahara.  

5) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa. 

c. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam 

Permendagri 113 Tahun 2014. Tahap-tahap pengelolaan keuangan desa 

adalah sebagai berikut: 
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1) Tahap perencanaan 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran 

berkenan yang dianggarankan dalam APBDesa 

2) Tahap pelaksanaan 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi 

desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka 

pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua 

penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud harus didukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah. 

3) Tahap penatausahaan 

Penatausahaan  dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa 

wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, Bendahara Desa 

wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban.   

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud, 

menggunakan:  

a) buku kas umum 

b) buku Kas Pembantu Pajak 

c) buku Bank. 
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4) Tahap pelaporan 

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester 

pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan 

pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. 

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan 

seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

5) Tahap pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi 

dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa. 

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan 

pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa 

berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media 

informasi. 

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis 

dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media 

informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio 

komunitas, dan media informasi lainnya. 
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2. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

a. Anggaran Desa 

Anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana 

keunagan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan document formal  

hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa 

yang berisi tentang belanja yang di tetapkan untuk melaksanakan kegiatan 

pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang di harapkan  

untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang di perlukan 

bila diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus. APBDesa disusun dengan 

memerlihatkan RPJMDesa, RKPJDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.  

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah instrument 

penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang dapat dilihat dari 

proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. 

Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa 

yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan 

pemerintahan sendiri. Pengelolaan APBDesa  didasarkan pada prinsip 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa 

pemerintahan desa dikelola dengan baik (Yuliansyah & Rusmianto, 2016) 

Ulum (2016) menyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu 

rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan 

pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling 
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sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan 

kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai 

pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa 

yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. 

Fungsi anggaran menurut Bastian (2010), yaitu sebagai berikut: 

a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan proses rencana 

kerja. 

b) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai 

unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan. 

c) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja 

d) Anggaran sebagai alat motivasi dalam pencapaian visi organisasi. 

e) Anggaran merupakan instrumen politik. 

f) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal, dan 

g) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja setiap pelaksanaan kegiatan. 

Di dalam Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. Lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 8 dijelaskan bahwa 

APBDesa terdiri atas : 

1) Pendapatan Desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

2) Belanja Desa,  diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

3) Pembiayaan Desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 
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b. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 

yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. 

1) Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok: 

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

b) Transfer, dan 

c) Pendapatan Lain-Lain 

2) Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:  

a) Hasil usaha 

b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan  

c) Lain-lain pendapatan asli desa 

3) Hasil usaha desa, antara lain:  hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tanah 

kas desa.  

4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan 

sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang 

dinilai dengan uang. 

5) Kelompok transfer, terdiri atas jenis: 

a) Dana Desa 

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah 

c) Alokasi Dana Desa (ADD) 

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan 

e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
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6) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis: hibah dan Sumbangan dari 

pihak ketiga yang tidak mengikat, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

7) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah 

pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. Serta lain-lain pendapatan desa 

yang sah, antara lain:  

a) hasil kerjasama dengan pihak ketiga.  

b) bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

c. Belanja Desa 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka 

mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

1) Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok : 

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b) Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan  

e) Belanja Tak Terduga. 

2) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa 

yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja: 

a) Pegawai. 

b) Barang dan Jasa, dan 

c) Modal. 
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3) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan 

tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

4) Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. Belanja Pegawai dianggarkan dalam:  

a) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan 

5) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang 

nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain: Alat 

tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, 

sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan 

minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, 

honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif  RT/RW, dan pemberian 

barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

d. Definisi Pembangunan Desa 

Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan 

nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala 

upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan 

kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan kemampuan dan kekuatannya 

sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. 
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Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara 

terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari 

definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa 

yang berperan dalam perubahan itu (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006). 

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 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 

(Wahyuni, Mubaroq, & Latifah, 2019). 

e. Konsep Partisipasi Masyarakat 

Menurut Handayani (2006) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai 

partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan 

proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, 

masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan 

tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini 

menjadi kata kunci dalam setiap program pemngembangan masyarakat, seolah-

olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan 



19 

 
 

 
 

dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan 

ditulis berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung 

kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, 

keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, 

menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. 

f. Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Partisipasi berasal dari kata participation yang artinya peran serta, dan 

secara luas diartikan peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu 

kegiatan tertentu. 

Menurut Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan 

untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang 

tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. 


