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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonominya. Produk 

domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan angka yang menggambarkan keadaan 

ekonomi suatu wilayah. PDRB terbagi menjadi tiga macam yaitu PDRB 

berdasarkan lapangan usaha, penggunaan dan pendapatan. Oleh karena itu, 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan 

kesejahteraan, peningkatan taraf hidup dan tersedianya lapangan kerja. Anggaran 

Dana Desa adalah suatu bantuan dana stimulan atau perangsang untuk mendorong 

dan membiayai program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi 

swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat.  

Pembangunan ekonomi adalah salah satu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dan meningkat dalam jangka 

panjang. Titik fokus pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu 

dinilai sebagai suatu usaha keseluruhan pembangunan yang dijalankan masyarakat 

seutuhnya yang bertujuan untuk meningkatkan usaha pemerataan pembangunan 

(Sukirno, 1999: 14). 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diberikan 

otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah 

diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah
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yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat, serta 

otonom yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata berarti bahwa dalam 

melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasrkan kewenangan yang diberikan 

dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi 

dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan pada maksud dan tujuan pemberian 

otonomi untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. 

Tujuan dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk 

mensejahterakan manusia. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan 

masyarakat adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Maka dari itu dapat 

dikatan bahwa, jika pembangunan berhasil maka tingkat kesejahteraan masyarakat 

akan semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa disertai dengan 

peningkatan kesejahteraan masyaraka, akan berdampak pada kesenjangan dan 

ketimpangan kehidupan di masyarakat.  

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan 

keadilan distribusi karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan 

kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, 

yang memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, 

karena mewujudkan pemerintahan yang adil adalah salah satu unsur penting dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakat (Noor, 2013: 89). Disamping itu, 

terciptanya distribusi yang adil serta menjadi agen/fasilitator pembangunan 

manusia dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu peran 

penting pemerintah. 
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Konsep keadilan dalam ekonomi islam adalah mendistribusi kekayaan secara 

merata, sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-

Nisa’ ayat 58: 

َ يَأُْمُرُكْم أَنْ  ا  إِنَّ اَّللَّ َ نِِعمَّ تَُؤدُّوا األَمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل إِنَّ اَّللَّ

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا  يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ اَّللَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa’:58) 

Ayat di atas menegaskan bahwa hendaknya setiap pelaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, adil, amanah. Perilaku 

tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara 

pribadi dan kelompok tertentu. Amanah tidak hanya menyangkut urusan material 

dan hal-hal yang bersifat fisik saja. Akan tetapi, kata-kata juga termasuk amanah 

dan memperlakukan insan dengan baik juga merupakan amanah. Amanah adalah 

tuntunan Iman dan khianat adalah salah satu kekafiran. 

Dalam mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian maka pembangunan desa 

harus berpinsip pada kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Maka di 

dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang dibiayai desa harus 

dipastikan mengikutsetakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan.  
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Dana Desa (DD) merupakan suatu dana dari pemerintah yang disalurkan 

untuk pembangunan desa. Maka dari itu, Dana Desa yang diterima untuk 

pembangunan adalah dana yang dana yang bertujuan untuk terciptanya desa yang 

lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga 

masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomian. Anggaran dana 

desa ini dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistemnya bertujuan sebagai upaya 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  

Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Dana 

Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan untuk tujuan 

membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pusat mempunyai 

kewajiban untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN 

sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Setiap tahunnya 

masing-masing desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerintah Pusat 

yang penyalurannya melalui Kabupaten atau Kota. Penyaluran Dana Desa 

berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala Desa yang wajib dilaksanakan 

setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b 

dan Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Dana Desa (DD) juga di maksudkan untuk mendanai sebagian program 

pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan 

desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana 

pembangunan infrastruktur pedesaan. Anggaran Dana Desa juga harus mampu 
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memberikat manfaat yang sesungguhnya yaitu dengan memprioritaskan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk 

dilakukan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 

sebagian masyarakat desa. Dalam pelaksananya penggunaan Dana Desa yang 

difokuskan pada hal inti yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Maka dalam hal ini, kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus 

dipastikan kejelasan kemanfaatannya yaitu untuk: 

a) Peningkatan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

b) Menambah lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi keluarga 

c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

warga miskin di desa. 

Dana Desa mulai dikucurkan sejak Tahun 2015. Awal mulanya dianggarkan 

sebesar RP.20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 

Rp.280 juta. Seiring perkembangan pada tahun 2016, Dana Desa ditingkatkan 

menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat Rp.628 juta. Begitu 

juga Tahun 2017 meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap desa 

mendapat alokasi Rp.800 juta (Nawacita, https://nasional.sindonews.com, di akses 

pada 1 April 2019).  Dana desa yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun 

itu di targetkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di pedesaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Desa Bedahlawak merupakan desa yang berada di Kecamatan Tembelang 

Kabupaten Jombang, dimana desa ini Terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Bedah, 

Dusun Lawak, Dusun Melik dan Dusun Dolok. Mayoritas penduduk di Desa 

Bedahlawak adalah petani dan pedagang. Maka fokus dari penelitian ini adalah 

https://nasional.sindonews.com/
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petani dan pedagang yang jika dijumlah sekitar 438 jiwa. Ketertarikan ini 

dikarenakan Dana Desa (DD) adalah program yang dinilai dapat dijalankan dengan 

baik melalui pembangunan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap 

perekonomian masyarakat dalam segi pemberdayaan masyarakatnya baik dari segi 

pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan 

lainnya. Peneliti melihat dari program-program yang di nilai yang lebih merasakan 

dampak dari adanya Dana Desa adalah para petani dan pedagang di Desa 

Bedahlawak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

Dana Desa (DD) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Bedahlawak 

Kabupaten Jombang melalui program-program yang telah dijalankan dari adanya 

Dana Desa (DD) 

Pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk memanfaatkan secara 

optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia yaitu 

dengan meningkatkan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa dengan bimbingan 

dan bantuan dari pemerintah. Filosofi dari Dana Desa itu sendiri yaitu 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui 

peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi 

kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat sebagai subjek 

dari pembangunan. Anggaran Dana Desa di Desa Bedahlawak digunakan untuk 

pembangunan seperti memperbaiki jalan yang rusak, pembuatan irigasi di sekitar 

persawahan masyarakat, pembuatan jalan pintas atau penghubung. Diharapkan 

melalui pembangunan yang telah dilakukan melalui dana desa akan menambah 

pendapatan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah 

di desa Bedah Lawak Kabupaten Jombang. Dengan demikian, berdasarkan 
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fenomena yang ada peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pengaruh 

Dana Desa (DD) Terhadap Perekenomian Masyarakat (Studi pada Desa 

Bedahlawak Kabupaten Jombang). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang terkait 

penelitian ini yaitu apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap perekonomian 

masyarakat di Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap perekonomian 

mayarakat yang terjadi di Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat melahirkan konsep baru atau memberikan sumbangan 

pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai sarana memperluas wawasan terkait 

tentang pengaruh Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat di 

Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai gambaran tentang seberapa besar pengaruh Anggaran Dana Desa 

Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang.  
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b. Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan 

masukan pihak pemerintah pusat maupun desa untuk terus memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja perekonomian desa melalui dana desa. 

1.5 Batasan Istilah 

Agar dapat memahami judul penelitian serta tidak menimbulkan kesalahan, 

maka pembatasan istilah dalam masing-masing variabel yaitu: 

1. Dalam PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 

Tentang Desa) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa, yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan 

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Dana Desa (DD) merupakan suatu dana dari pemerintah yang disalurkan 

untuk pembangunan desa. Maka dari itu, Dana Desa yang diterima untuk 

pembangunan adalah dana yang dana yang bertujuan untuk terciptanya desa 

yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau 

prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan 

perekonomian. Dana desa merupakan program dari pemerintah untuk 

mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dengan konsep 

pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembanguan lokal lainnya. 

Penelitian ini dibatasi pada aspek pengembangan ekonomi lokal berupa 

peningkatan prasarana dan sarana khususnya pembangunan karena kegiatan 
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ini merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat 

ekonomi bagi masyarakat. (Sumodiningrat, 1998: 24) 

3. Peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga 

untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seauh mana aktivitas perekonomian 

akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode 

tertentu. Menurut Rahardja (2018) menjelaskan bahwa salah satu indikator 

terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang 

dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Jadi salah satu 

indikator unuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah naik turunnya 

besaran pendapatan. Supaya penelitian dilakukan secara mendalam, maka 

tidak semua indikator kinerja program perekonomian masyarakat ini dapat 

diukur. Penulis membatasi pengukuran perekonomian masyarakat hanya 

dalam hal pendapatan pihak yang terlibat dari dampak adanya program Dana 

Desa (DD) saja. 

1.6 Batasan Masalah  

 Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkupnya hanya meliputi Dana Desa (DD) dan pendapatan masyarakat 

terutama pendapatan hasil panen petani dan rata-rata pendapatan pedagang. 
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2. Program-Program dari Dana Desa (DD) yang disajikan hanya mencakup 

pembangunan fisik yang mendudukung peningkatan perekonomian masyarakat di 

Desa Bedahlawak.  

3. Mayoritas masyarakat desa Bedahlawak adalah petani maka, sample yang 

digunakan hanya mencakup jumlah petani dan ditambah pedagang yang terlihat 

lebih membantu meningkatkan perekonomian di Desa Bedahlawak. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan.  

Bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, serta asumsi dasar penelitian.  

Bab II: Kajian Pustaka.  

Bab ini meliputi teori yang melandasi penelitian ini, yaitu tentang tentang 

pengertian Dana Desa dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya terdapat 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka teoritis 

masalah penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis yang merupakan dugawan 

awal dari hasil penelitian.  

Bab III: Metode Penelitian.  

Bab ini meliputi secara detail pendekatan dan jenis metode penelitian yang 

digunakan, populasi dan sampel penelitian, objek penelitian, operasional variabel 

yang digunakan, metode pengumpulan dan analisis data.   

Bab IV: Hasil dan Pembahasan. 

Bab ini menguraikan secara detail tentang deskripsi objek penelitian, analisis data 

dan hasil penelitian. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran.  
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Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 

pembahasan keterbatasan penelitian, dan saran ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan, serta peneliti selanjutnya. 

 

 


