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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan 

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. 

Melalui konsep demokratisasi yang bermakna bahwa penyelengaraan 

pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi 

melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai 

mitra pemerintah desa. 

Pemerintah desa memerlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan 

dalam pembangunan dan kesejahteraan desa dan untuk tercapainya tujuan 

tersebut pemerintah perlu melakukan kinerja pengelolaan keuangan desa yang 

baik dan benar. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk ditandai dengan 

pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan tidak sesuai standart dapat 

membuat proses evaluasi pengunaan dana menjadi sulit dilakukan. Tingkat 
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efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh 

kemampuan para aparatur desa mengelolaa dana desa yang mereka miliki. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan 

rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan 

tahapan lainya. Keuangan desa dikelolan bedasarkan asas-asas transparan, 

akuntable, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilakasanakan dan 

dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdaya masyarakat 

desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat 

yang sejatera dapat diwujudkan. 

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya 

tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu , peran serta pihak-pihak di 

luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas 

keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan 

Badan Permusyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara 

kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa. Dokumen publik 

tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, 

serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa (Yuliansyah dan Rusmianto 2016). 
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Penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menghasilkan bahwa 

kapasitas aparatur desa, ketaaatan pelaporan keuangan, dan kualitas 

pengawasan BPD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireun. Liliana 

(2017) hasil penelitianya yang dilakukan di Desa Kabupaten Ogan Ilir 

Sumatera Selatan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan, dari 

hampir semua desa telah menjalakan aspek penatausahaan dengan baik dan 

telah mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan namun dalam pelaporan 

dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah terkait SDM yang kurang 

memadai. Selanjutnya Jaitun (2013) dari hasil penelitian menetukan bahwa 

kerjasama, kedisiplinan, kreativitas, dan tanggungjawab aparatur desa 

berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. 

Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa yang kita alami saat ini 

tampaknya harus ada pengelolaan yang lebih baik dari aparatur desa, ketaatan 

pelaporan keuangan, dan badan permusyawaratan desa. Ini terbukti dari 

berbagai penelitian diatas yang tidak semua desa berpengaruh positif dan 

mampu menerapkan kinerja tersebut dengan baik. Masih banyak kendala dalam 

sumber daya manusia yang kurang menguasai pengelolaan keuangan desa dan 

memahami dalam melakukan ketaatan peloparan keuangan yang akan di 

pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Fenomena rendahnya kualitas 

pengelolaan keuangan ini yang menjadi alasan peneliti untuk memilih 

Kecamatan Wajak sebagai lokasi penelitian disamping kemudahan akses dalam 

mendapatkan data dan juga peneliti belum menemukan laporan keuangan atas 
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penyusan anggaran pendapatan belanja desa yang sudah di publikasikan dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 Desa yang 

terletak di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Kecamatan Wajak di pilih 

karena merupakan Kecamatan yang memiliki 13 Desa dengan kondisi geografis 

yang beragam dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, pendidikan, 

kesehatan dan mata pencaharian masyarakatnya oleh karena itu peneliti ingin 

menganalisa dan membandingkan kinerja pengelolaan keuangan pada masing-

masing desa tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti 

mengunakan pendekatan kuantitatif untuk menemukan bukti empiris mengenai 

pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas 

pengawasan badan permusyawarahan desa (BDP) terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa?  

2. Apakah Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa?  
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3. Apakah Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa BPD 

berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?  

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan agar sasaran penelitian 

dapat tercapai tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Batasan masalah pada 

penelitian ini terletak  pada responden penelitian yaitu kepala desa, sekretaris 

desa, bendahara desa atau staf keuangan, kepala seksi, kepala dusun dan 

perwakilan BPD. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Aparatur Desa terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, maka penulis dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberi  pemahaman teoritis dan 

pengetahuan  dalam bidang akademis, dan referensi teori untuk penelitian 

selanjutnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk desa khususnya  Aparatur Desa yang berada pada seluruh desa di 

Kecamatan Wajak khususnya dalam menjalankan kinerja pengelolaan 

keuangan desa yang lebih baik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

membatu pemerintah daerah dan pemeritah pusat dalam meningkatkan 

efektifan dan efesiensi pengelolaan keuangan desa dan alat pengambilan 

keputusan agar tercapainya tujuan dalam peningkatakan pembangunan dan 

kesejateraan masyarakat. 


