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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian diatas disajikan ringkasan tinjauan 

penelitian terdahulu pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 No Nama 

Peneliti 

Judul Variable Hasil 

1. Romandhon 

(2019) 

 

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, 

Kualitas Pelatihan, 

Pengalaman Kerja 

Aparatur Desa, 

dan Fasilitas 

Kantor Terhadap 

Pemahaman 

Laporan 

Keuangan Desa 

Dependen 

Pemahaman 

Laporan 

Keuangan Desa 

Independen 

Tingkat 

Pendidikan, 

Kualitas Pelatihan, 

Pengalaman Kerja 

Aparatur Desa, 

Fasilitas Kantor. 

Tingkat pendidikan, 

Kualitas pelatihan, 

Pengalaman kerja 

aparatur desa 

berpengaruh positif. 

Namun pada Fasilitas 

Kantor berpengaruh 

negatif terhadap 

pemahaman 

pelaporan keuangan 

desa. 

2. Saputra, 

Pradnyanita

sari, dan 

Putra 

(2019) 

Praktek 

Akuntabilitas dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia Untuk 

Mencegah Fraud 

dalam Pengelolaan 

Dana Desa 

Dependen Fraud 

Independen 

Praktek 

Akuntabilitas dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Akuntabilitas dan 

Kompetensi SDM 

berpengaruh pada 

pencegahan fraud 

pada pengelolaan 

dana desa. 

3. Husnurrosyi

dah dan 

Suendro 

(2018) 

Pengaruh Sistem 

Akuntansi Dan 

Kompetensi 

Akuntansi 

Terhadap Potensi 

Penyalagunaan 

Dana Desa 

Dependen 

Penyalahgunaan 

Dana Desa 

Independen 

Sistem Akuntansi, 

Kompetensi 

Akuntansi. 

Sistem Akuntansi 

dan Kompetensi 

Akuntansi 

berpengaruh 

terhadap 

penyalagunaan dana 

desa. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Variable Hasil 

4. Munti dan 

Fahlevi 

(2017) 

Determinan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Dependen Kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Independen 

Kapasitas 

Aparatur Desa, 

Ketaatan 

Pelaporan 

Keuangan, 

Kualitas 

Pengawasan BPD 

Kapasitas aparatur 

desa, Ketaatan 

pelaporan keuangan, 

dan Kualitas 

pengawasan BDP 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan 

desa. 

5. Jaitun 

(2013) 

Kinerja Aparatur 

Desa Dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

Di Desa Sepala 

Dalung 

Kecamatan 

Sesayap Hilir 

Kabupaten Tana 

Tidung 

Dependen Kinerja 

Aparatur Desa. 

Independen 

Pemerintah Desa. 

Kerjasama, 

Kedisiplinan, 

Kreativitas, dan 

Tanggungjawab 

aparatur desa 

berpengaruh terhadap 

kinerja pengelolaan 

keuangan dalam 

penyelngaraan 

pemerintahan desa. 
Keterangan: Tabel Penelitian terdahuli 

Sumber: Data diolah peneliti 2019 

 

Secara garis besar dari penelitian terdahulu diatas mempicu peneliti 

untuk mengindentifikasi permasalahan yang ada di seluruh Desa Kecamatan 

wajak tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu Peneliti 

ingin meneliti permasalahan yang ada di Kecamatan tersebut dan ingin 

membantu berkontribusi untuk menjadikan Kecamatan Wajak sebagai 

Kecamatan yang seluruh Desanya telah melakukan kinerja pengelolaan 

keuangan nya dengan baik. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Teori Stewardship 

Stewardship theory menjelaskan situasi dimana manajemen lebih 

mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan 

dengan kepentingan individu (Donaldson dan Davis 1998). Teori ini 

menggambarkan bahwa pihak manajemen dapat berperilaku baik sesuai 

dengan peraturan organisasi demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. 

Tindakan tersebut menciptakan hubungan yang baik antara kepuasan dari 

organisasi dan kesuksesan bagi manajemen. Kesuksesan dari organisasi 

tercipta dengan memaksimalkan peran prinsipal dan kinerja dari manajemen.  

Teori stewardship terjadi dalam akuntansi sektor publik karena 

adanya pihak principals (masyarakat) mendelegasikan fungsi-fungsi 

pengelolaanya sendiri dalam pemerintahan kepada pihak yang dianggap dapat 

menjalankanya yaitu stewards (pemerintah). Stewards menjalankan tugasnya 

sebagai pengelola organisasi pemerintah dengan baik  didukung dengan tingkat 

kepuasanya atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat selaku prinsipals 

atas kinerjanya. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat 

dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, selain kinerja dari 

pemerintah partisipasi masyarakat sebagai principals juga dapat menentukan 

pelaksanaan pemerintah sesaui rencana. Hubungan stewardship theory dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada masyarakat desa sebagai principals 

menyerahkan pengelolaan sumber daya atau pengelolaan keuangan desa 

kepada pemerintah desa sebagai stewards. Aparatur desa sebagai pihak di 
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dalam pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan 

baik sesuai perturan pemerintah desa guna tercapainya pembangunan desa dan 

pemerdayaan masyarakat desa. Tercapainya tujuan dari desa didukung dengan 

penggunaan keuangan desa yang memadai dan dikelola dengan baik sesuai 

kebutuhan desa oleh aparatur desa. 

2. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai pemedagri No. 113 Tahun 2014 

tentang desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kekuasaan dalam 

pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa mewakili 

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

Berikut adalah tugas dan kewenangan dari kepala desa dan aparatur desa. 

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, 

mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

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. 



11 
 

 

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 

pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur 

perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Yang 

dari masing masing perangkat mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD. Sekretaris desa 

selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas: 

1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan 

APBD PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 

3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah   

ditetapkan dalam APBDesa; 

4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa; dan 

5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDesa. 

b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan 

bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2) Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. 

3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan. 
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4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 

Desa. 

6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara 

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan dana atau 

membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan dana. 

 

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. 

Pengelolaan tersebut dilakukan oleh pemerintah yaitu aparatur desa sesuai 

tugas yang telah disebutkan diatas. Pendapatan desa merupakan semua 

penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak untuk setiap desa 

dalam satu periode anggaran, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, 

transfer dari daerah dan pusat serta pendapatan lain-lain. Belanja desa adalah 

semua pengeluaran yang dilakukan desa melalui rekening desa yang menjadi 

kewajiban bagi setiap desa dalam jangka waktu satu tahun periode. 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali 

dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali. 
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3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 

2006). Kinerja pengelolaan keuangan harus sesuai dengan tujuan dari 

pengaturan desa dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, UU tentang Desa 

tersebut menjelaskan pengaturan desa ditujukan untuk membantu 

mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya 

manusianya, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 

ketahanan serta perekonomian desa. Adanya pengaturan desa juga diharapkan 

memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan 

pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. 

4. Kapasitas Aparatur Desa.  

Kapasitas aparatur desa adalah tingkat kemampuan aparatur desa 

untuk mengelolaan keuangan desa dalam pemerintahan desa yang dijalankan 

oleh perangkat desa. Pemendagri desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa adalah kepala desa atau/ perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai UU No.6 Tahun 2014 kepala desa 

merupakan kepala pemerintahan desa yang mempimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam kedudukanya 

sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. 

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa yang terdiri atas 

sekertaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis bertugas 
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membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 

Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa setalah dikonsultasikan 

dengan camat atas nama bupati/walikota. Perangkat desa bertanggugjawab 

pada kepala desa dengan menjelaskan staf sekertariat desa bertugas membantu 

kepala desa dalam bidang administrasi dan pemerintahan. Pemendagri No. 113 

Tahun 2014 menyebutkan sekertaris desa bertindak selaku koordinator 

pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab 

kepada kepala desa. 

5. Ketaatan Pelaporan Keuangan 

Ketaatan atau Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku 

manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia 

(Heri 1999). Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 tentang ketaatan 

pelaporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa memaparkan beberapa 

asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut 

diantaranya:  

a. Transparan, yaitu keterbukaan terkait informasi mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, 

pelaksanaan dan hasil.  

b. Akuntabel, yaitu aparatur desa memiliki kemampuan dalam 

menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada 

masyarakat.  
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c. Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan desa dari mulai proses  

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan laporan keuangan dan 

pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus 

mengawasinya.  

d. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan 

dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat 

waktu, konsisten, sesuai jumlah.  

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa menjelaskan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam 

pengelolaan keuangan desa, sekaligus sebagai perwakilan pemerintah desa atas 

kepemilikan kekayaan milik desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan 

semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepala desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa yang meliputi 

setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa. Isi laporan realisasi 

APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.  

6. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. Badan permusyawaratan desa merupakan badan 

permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati 

berbagai kebijakan dalam penyelnggaran pemerintahan desa. Badan 
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permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. 

Musyawarah desa atau forum musyawarah antara badan permusyawaratan 

desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselengarakan oleh badan 

permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang 

bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

C. Perumusan Hipotesis 

MODEL PENELITIAN 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Gambar diolah peneliti (2019)     

Gambar 2.1.  Kerangka penelitian 

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

Kewenangan atau tugas dari masing-masing  aparatur desa khususnya 

dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang 

kekuasaan desa memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan keuangan 

APBDesa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai Pelaksana Teknis 

Kapasitas Aparatur Desa 

(X1) 

99 

Ketaatan Pelaporan Keuangan 

(X2) 

Kualitas Pengawasan BPD 

(X3) 

Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Y) 
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Pengelolaan Keuangan Desa terkait pelaksanaan APBDesa. Bendahara 

memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, dan 

mempertanggungjawabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pendapatan 

desa dalam pelaksanaan APBDesa. 

Melihat kewenangan dan tugas dari aparatur desa, aparatur desa 

berperan sebagai kepanjangan tangan negara dalam pengelolaan keuangan 

pemerintahan desa. Pemahaman, kemampuan, dan keterampilan aparatur desa 

dibutuhkan dalam tercapainya  atas tujuan dari pengelolaan keuangan desa. 

Tujuan dari pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pembentukan UU 

tentang Desa yaitu peningkatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat 

desa, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.  

Terdapat penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa khusunya dari segi 

kapasitas aparatur desa. Hasil dari penelitian Prasetyo dan Muis (2015) 

menjelaskan dalam hasil penelitianya bahwa SDM menjadi faktor kunci krusial 

dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain dari (Sonia 

2016) kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan dimana semakin baik kapasitas sumber daya 

manusia maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. 

Selanjutnya penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017)  bahwa kapasitas aparatur 

khususnya sumber daya manusia sangat penting dan mempengaruhi 

keberhasilan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dari pemaparan 

diatas maka perumusan hipotesisnya adalah:  
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H1: Kapasitas Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

2. Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa.  

Permasalahan pengelolaan keuangan dapat diselesaikan dengan 

ketaatan pengelola keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku yaitu sesuai 

dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Terdapat asas-asas dalam 

pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan, 

istilah-istilah yang perlu dipahami dari masing-masing aparatur desa, dan 

pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.  Adanya keterbukaan dan 

kemampuan menerangkan dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, 

pelaksanaan, dan hasil dari pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa 

dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa. Akibat dari 

penyelewengan keuangan desa, anggaran tidak tersalurkan sebagaimana 

mestinya sehingga program yang dilakukan tidak tercapai dan kebutuhan dari 

masyarakat tidak terpenuhi.  

Partisipasi dari masyarakat memberikan informasi mengenai 

kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa 

serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal 

tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari 

masyarakat. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat 

waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu 



19 
 

 

perumusan anggaran desa periode selanjutnya dalam pengambilan keputusan 

strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Pengaturan pengelolaan keuangan 

desa diharapkan memenuhi asas-asas sesuai dengan yang terdapat dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai 

kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, 

sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari Jaitun (2013) 

menjelaskan bahwa aparatur desa berpengaruh dalam ketaatan pelaporan 

keuangan desa karena aparatur desa bertanggungjawab dan taat dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan serta selalu menyerahkan laporan 

pengelolaan keuangan desa tepat waktu. Hasil penelitian lain dari Munti dan 

Fahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan 

berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain dari 

Romadhon (2019) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa 

dipengaruhi tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalamn kerja dari 

aparatur desa dalam pemahaman dan pengelolaan keuangan desa.  Pemaparan 

diatas menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa menuntut 

aparatur desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga rumusan hipotesinya adalah 

sebagai berikut:  

H2:  Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa. 
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3. Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BPD 

ikut membahas dan mensepakati APBDesa, dimana APBDesa dirumuskan 

terlebih dahulu oleh kepala desa kemudian bersama sama dibahas dan 

disepakati. Keterlibatan BPD dalam menetapkan beberapa peraturan desa 

sebagai strategi dalam tercapainya kemajuan desa menandakan bahwa peran 

dari BPD penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Selain itu, 

fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja aparatur desa khususnya kepala desa 

menjadi kunci kepercayaan masyarakat dan penting dalam terlaksanakanya 

rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDesa dalam 

pengelolaan keuangan 

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No. 6 

Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk 

melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat 

aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan 

desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran 

dan penyelewengan keuangan desa, sehingga  penggunaan keuangan desa 

dapat bekerja tepat sasaran.  

Penelitian dari Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan bahwa BPD 

harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam 
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mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang 

baik. Penelitian lain oleh (Adha 2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh 

pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan 

Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya penelitian dari Munti dan 

Fahlevi (2017) menjelaskan bahwa kualitas pengawasan dari BPD 

mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Setelah pemaparan di atas 

maka dirumusankan hipotesis sebagai berikut:  

H3: Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berpengaruh Positif 

Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. 


