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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Rosalinda (2014), dengan Penelitian yang berjudul “Pengelolaan0 

Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan” (Studi Kasus 

: Desa Segoderejo Dan Desa Kerap,. Kecamatan Sumobito) Tahun 2013 

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa Pengelolaan Dana Alokasi 

Desa masih belum efisien, hal ini dikarenakan pada mekanisme perencanaan 

yang belum memeperhatikan sebagai wujud dari perencanaan yang kurang 

baik, dikarenakan kurang berjalan fungsi kelembagaan, kesadaran masyrakat 

kecil, karena kebijakan kepala desa mengenai anggaran dalam pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa tidak tepat sasaran dalam prioritas desa. 

Arifiyanto (2014), dengan Penelitian yang berjudul “Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 

2012”. Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa perencanaan 

program alokasi dana desa di 10 desa Kecamatan Umbulsari harus bertahap. 

Tahap pertama melakukan konsep pembangunan. Tahap kedua menerapkan 

partisipasi masyrakat desa. Tahap ketiga pertanggungjawaban secara teknis 

sudah cukup baik. 

Subroto (2009), dengan.Penelitian yang berjudul “Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalam Kecamatan 

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Berdasarkan hasil 

pembahasan, diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan  

Pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabel. Tetapi , secara 
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pengelolaan keuangan masih membutuhkan pengawasan dan pelatihan dari 

pusat. Karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Desa Nomor 6. 

Berdasarkan penelitian terdahulu ruang lingkupnya mencakup tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian yang 

sekarang menggunakan teknik analisis data target alokasi dana desa dan data 

realisasi dana desa dengan menggunakan rumus efektivitas 

Evektivitas  = Realisasi Alokasi Dana Desa  X 100% 

 Target Alokasi Dana Desa  

B. Landasan Teori 

1. Konsep Akuntabilitas  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 

sistem akuntabilitas  yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangakain 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Dalam suatu pemerintah yang baik adalah terlaksananya 

good governance. Setiap instansi pemerintah negara wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 
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Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan 

kepada atasanya, lembaga pengawas dan nilai akuntabilitas, laporan tersebut 

yang kemudian menggambarkan kinerja yang bersangkutan melaui Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Prinsip Akuntabilitas merupakan kondisi dimana penyelenggaraan 

dalam pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara 

administratif maupun secara politik. 

Menurut Mas Ahmad Santoso pemerintahan yang terbuka masyrakat 

harus memberikan jaminan hak antara lain: 

a. Hak. untuk memantau dan menilai sikap dan profesionalitas 

pemerintah; 

b. Hak untuk mendapatkan informasi secara akurat; 

c. Hak untuk ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam 

kegiatan maupun menentukan kebijakan; 

d. Hak menyalurkan aspirasi atau ekspresi; 

e. Hak untuk mengajukan keberatan atas kinerja yang kurang baik. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan (BPK) dan Pembangunan RI dalam Subroto 0(2009:27) 

akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja dan kebijakan pemimpin 

organisasi mempunyai tanggungjawab kepada pihak wewenang untuk 

kewajibannya. 

Kaho dalam. Subroto (2009: 31) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

pemerintah yang baik harus sesuai dengan fungsi efisien dan efektif tanpa 
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meminimalisir biaya untuk memberikan pelayan terbaik merupakan salah 

satu kriteria dalam mengurus keungan daearah. 

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah0 adalah paradigma 

yang beubah, kemudian menghasilkan anggaran daerah yang mengarah 

kepada kepentingan dan kesejahteraan masyrakat maka, paradigma anggaran 

daerah yang diperlukan adalah : 

a. Anggaran daerah harus berorientaskan kepada kepentingan dan 

kesejahteraan masrayarakat desa; 

b. Keungan daerah dapat digunakan dengan bijak kemudian hasilnya 

memberikan biaya seminim mungkin; 

c. Keuangan daerah dapat menghasilkan keterbukaan  secara rasional; 

d. Keungan daerah dapat menggunakan pendekatan baik untuk jenis 

pengeluaran dan pendapatannya; 

e. Keungan daerah  mampu menumbuhkan sikap profesionalitas kerja di 

setiap organisasi terkait; 

Kesuksesan akuntabiltas pengelolaan Alokasi Dana Desa0 dipengaruhi 

oleh peraturan desa dan pengaruh kepada masyrakat setempat. Tetapi  dalam 

pelaksanaanya pembinaan dan pengawasan merupakan hal terpenting. Faktor 

pendukung penyerapan informasi yang baik, adalah setiap kegiatan yang 

berupa fisik agar  jauh hari sebelum dilaksanakan diberikan pemberitahuan 

yang jelas. Terwujudnya prinsip keterbukaan dibutuhkan peraturan dan 

kepatuhan, pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD, untuk itu ADD 
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harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 

2014:127). 

2. Alokasi Dana Desa 

Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan 

Besaran Alokasi Desa Tahun Anggaran 2019 Pasal 1 Alokasi Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan kemudian dikurangi dana 

alokasi khusus. 

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum dengan 

beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal 

dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan 

kepada daerah yang dinamakan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum 

tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada dana sebesar 10% yang 

kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi 

daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah. 

tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan 

masyrakat desa utuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. 

Desa mempunyai point penting dalam kesejahteraan di tingkat paling 

rendah dalam susunan pemerintahan, di keluarkan nya undang-undang nomor 

6 pemerintahan desa memiliki status pemerintahan yang jelas terhadap 

keungan mampun peraturannya sehingga pemerintah dan masyrakat harus 

bergotong royong dalam memajukan desa.  

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa merupakan dari dana perimbangan yang diterima 
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kabupaten /kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus .Dalam 

pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus sesuai mekanisme 

sebagai berikut : 

a. Bersama Pemerintah desa dan Masyarakat menyusun program secara 

partisipatif melalui RPJMD tetap pada skala prioritas;  

b. Bersama Pemerintah desa dan Masyarakat kemudian menyusun 

rencana anggaran; 

c. Pemerintah desa dan Masyarakat mengajukan program dan anggran; 

d. Penyaluran Dana ke desa. 

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)..Tahun 

2011 yakni sebagai berikut: 

a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memeberdayakan desa 

sebesar 70%. 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan 

operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Mentri Dalam 

Negri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) 

a. Pembiayaan dalam bidang pelaksanaan pembangunan; 
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b. Pembiayaan dalam bidang pembinaan desa; 

c. memperbaiki pelayanan  didesa; 

d. memperkuat silahturahmi dan demokrasi desa; 

e. Tunjungan kinerja pemerintah; 

f. Tunjangan Badan permusyawaratan desa; 

g. Tidak boleh digunakan kegiatan politik atau yang melawan hukum. 

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan 

Mentri Dalam Negri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah) : 

a. Modal usaha masyrakat melalui BUMDes 

b. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan 

c. Perbaikan ligkungan dan pemukiman  

d. Teknologi tepat guna 

e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan 

f. Pengembangan sosial dan budaya 

g. Dan sebaginya yang dianggap penting 

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah 

Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk 

desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No 

34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 pajak 

daerah dan reribusi daerah. 
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b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi 

tertentu daerah kabupaten/kota sebagaian diperuntukan bagi desa, 

sebagaimana diamankan dalam UU No 34 Tahun 2000 tentang 

perumusan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana 

pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota antara 5% samapai 10% Presentase yang dimaksud 

tersebut diatas termaksud dana alokasi khusus. 

3. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tujuan  pemberian Alokasi Dana Desa adalah: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintah, pembangunan dan kemasyrakatan sesuai kewenangannya. 

b. Kualitas pemerintahan harus ditingkatkan dengan diberikan pelatihan  

c. Pemerataan dan lapanagan pekerjaan harus di prioritaskan  

d. Peningkatan rasa persaudaraan dan satu kesatuan yang utuh agar 

terciptanya gotong royong 

e. Pemberian swadaya bagi warga miskin, yatim piatu dan kaum duafa 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah sebagai berikut: 

a. Meretas kesenjangan dan membrantas kemiskinan  0 

b. Anggaran tepat sasaran didorong dengan potensi sumber daya alam 



14 
 

 
 

c. Infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat 

dimanfaatkan dalam jangka panjang 

d. Terwujudnya satu kesatuan dan menanamkan sifat religius dan 

keagamaan  

e. Peraturan yang baik agar terciptanya ketertiban  

f. Pelayanan dan pelatihan harus ditingkatkan lebih baik lagi 

4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20,24,38, dan 44 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa.. 

a. Perencanaan ADD 

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa kepada Kepala Desa. 

3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama. 

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan 

Oktober tahun berjalan. 
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b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas 

desa  

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimna dimaksud 

pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

c. Pertanggungjawaban ADD 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaiamana dimaksud ayat (3) dilampiri 

: 
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a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 

Tahun Anggaran berkenaan ; dan 

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang masuk ke desa. 

d. Pengawasan ADD  

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian 

dan penyauran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah dari Kebupaten/Kota kepada Desa. 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

5. Pengertian Desa  

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masayrakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa menurut H.A.W widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyrakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah 

keankaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokrasi, dan pemberdayaan 

masyrakat. 
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Berdasarkan pengertian diatas, maka desa mempunyai otonomi sendiri 

dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

desa sendiri. Dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya 

terutaman dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang 

berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam 

mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana 

yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. 

Konsep desa sebagai entitas sosial sangt beragam, yaitu sesuai dengan 

maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. 

Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat 

berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak 

kekuatan lain. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan badan bermusyawaratan 

desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa kepala desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyrakatan.  

LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karen LMD 

dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas tidak 

jelas sebagai lembaga dengan fungsi legeslatif atau eksekutif. Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas peran desa dan 

BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah 

lembaga pembuat dan pengawas kebijakan(peraturan desa). Jasi, BPD 

merupakan badan seperti DPRD kecil di desa. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 

menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan 

kemasyrakatan desa, dan pemberdayaan masyrakat desa berdasarkan 

prakarsa masyrakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya, pada 

pasal 19 dijelaskan “Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan 

hak asal usul ; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan 

oleh pemerintah , pemeritanh daerah provinsi , atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena 

mencakup tujuan dari penelitian itu sediri. Tujuan dari peneliatian ini adalah utuk 

mengetahui bagaimana Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) studi 

kasuss di wilayah Desa Bumiaji sebagai berikut: 

Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan Untuk Skripi ini 

Gambar : 3. 1 Kerangka pemikiran 
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