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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Gusti Afrilianto (2017) yang berjudul 

“Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Bogor”. Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pertumbuhan ekonominya. 

Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut memiliki peran penting dalam penciptaan 

kesejahteraan, peningkatan taraf hidup dan tersedianya lapangan pekerjaan. 

Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang 

untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang 

dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Metode analisis yang 

digunakan adalah ekonometrika data panel yang mencakup 39 kecamatan dari 

runut waktu tahun 2013 hingga 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel yang berpenngaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara 

signifikan adalah Alokasi Dana Desa dan angkatan kerja.  

2. Penelitian oleh Napitupulu (2016) tentang “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi 

Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Habinsaran 

Kabupaten Toba Samosir. Penelitian tersebut dimaksud untuk menganalisis 

hubungan Dana Desa dan Alokasi Dan Desa dengan Pengembangan Wilayah 

Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir. Penelitian tersebut termasuk 

peneleitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang dilakukan dalam 

penelitian tersebut menggunakan uji autokorekasi. Hasil penelitian tersebut 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Dana Desa dengan 

Alokasi Dana Desa. Nilai Signifikan antara X1 (Dana Desa) dan X2 (Alokasi 

Dana Desa) adalah 0,000 < 0.050. terdapat hubungan signifikan anatara Dana 

Desa dengan Pengembangan Wilayah. Nilai Signifikan antara X1 (Dana Desa) 

dan Y (Pengembangan Wilayah) adalah 0,007 < 0,050. Terdapat hubungan 

signifikan antara Alokasi Dana Desa dengan Pengembangan Wilayah. Nilai 

signifikasi anatara X2 (Alokasi Dana Desa) dan Y (Pengembangan Wilayah) 

adalah 0,019 < 0,050. Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai R2 = 0,712 

hal tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel independen Dana Desa (DD) 

dan Alokasi Dana Desa (ADD) mampu menjelaskan Pengembangan Wilayah di 

Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir. 

3. Penelitian oleh Amran Chalid Sinarmata (2016) yang berjudul “Alokasi Dana 

Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta 

Durian Kecamatan Bintang Kabupaten Serdang Begadai. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa 

terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi 

dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, 

bahkan banyak yang masih 60%. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah 

masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi 

petanggungjawaban Alokasi Dana Desa kepada masyarakat secara transparan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pada 
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objek penelitian dan metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode 

kuantitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Mala Sari (2017) dengan judul “Analisis 

Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten 

Tulungagung”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan 

kemiskinan desa di Kabupaten Tulungangung antara Tahun 2015-2016 dan 

untuk menganalisis pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap 

kemiskinan desa di Kabupaten Tulungangung tahun 2015-2016. Alat analisis 

yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel yang kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan Koefisien Determinasi (R2) 

pada tingkat kesalahan α=5%. Hasil analisis regresi data panel dengan model 

terpilih adalah Fixed Effect Model menunjukkan bahwa terjadi perbedaan 

kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015-2016, variabel 

yang digunakan dalam model yaitu Dana Desa dan Alokasi Dan Desa (ADD) 

berpengaruh terhadap kemiskinan desa dengan nilai masing-masing -4,52 untuk 

Dana Desa dan -1,52 untuk ADD. Sedangkan nilai koefisien Determinan (R2) 

adalah 0,99 atau 99%, ini menunjukkan bahwa kemampuan Variabel Dana Desa 

dan ADD dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99%. 

5. Penelitian oleh Feiby Vencentia Tangkumahat (2017) yang berjudul “Dampak 

Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi di 

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa 

dari perencanaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Penelitian 

ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari 
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pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat secara keseluruhan susudah dan 

sebelum adanya program Dana Desa menunjukkan adanya perbedaan. 

Pendapatan masyarakat sesudah ada program dana desa memiliki pendapatan 

rata-rata yang lebih besar dibanding pendapatan masyarakat sebelum ada 

program dana desa dan nyata berdasarkan uji-t pada taraf 16%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program Dana Desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup 

baik. Namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan 

skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang 

lebih baik. 

2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Desa 

Secara etimologi di dalam Bahasa Sansekerta desa memiliki pengertian 

sebagai, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari prespektif 

geografis, desa memiliki arti “a grups of hauses or shops in a country area, smaller 

than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memliki kewenangan 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran 

mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3). Keberadaan desa 

secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pememrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa mempunyai arti sebagai kesatuan masyarakat 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistm Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dari pemahaman diatas, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan 

yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur 

warga atau komunitasnya. Maka desa memiliki peran sangat penting dalam 

menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi bagian 

terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari 

pemerintah. Oleh karena itu menjadi sangat logis jika pembangunan desa menjadi 

prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. 

Sejak dulu Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Suryaningrat: 1976: 4). 

Seiring dengan perkembangan zaman desa terus berkembang dan menjadi perhatian 

utama di banyak Negara-Negara berkembang. Untuk itu pembangunan desa harus 

dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat. Tujuan dari 

pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf penghidupan 

masyarakat desa, beradasarkan pada asas kekuatan sendiri serta pemufakatan 

bersama antara anggota masyarakat dengan bimbingan serta bantuan dari 

pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijakan 

umum yang sama. Pembangunan desa ditujukan untuk masyarakat, oleh karena itu 

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. 

Pembangunan desa tidak hanya fokus dalm satu bidang saja, tetapi harus seimbang, 
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serasi dan mencakup segala bidang. Seluruh kegiatan pembangunan didasarkan 

pada swadaya gotong royong. Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang 

diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.   

Menurut Binarto (1983: 43), Desa adalah salah satu perpaduan antara 

kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut 

merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh 

faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan 

budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan saling berhubungan 

daerah-daerah lain. 

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat 

yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan 

lahir dan batin yang sangat kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama 

memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang memiliki 

susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu 

dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Sunardjo, 1984: 

11). 

Tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuan pembangunan. Faktor lain yang menjadi pendukung terbentuknya 

desa yaitu terdapat pemerintahan desa yang bertugas untuk mengatur seluruh aspek 

dan kegiatan yang memiliki kaitan dengan desa. Pengertian Pemerinta Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Republik Indonesia NO.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa 

menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedanglan Pemerintahan Desa adalah Kepala 

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetpakan secara demokratis. 

2.2.2 Dana Desa (DD) 

2.2.2.1 Pengertian Dana Desa 

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. 

Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan 

anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan 

penghargaan Negara kepada Desa. 

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. Dana Desa yang 

setiap tahunnya digulirkan ke seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban adalah suatu hal yang penting dalam 
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penggunaan Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang 

dulunya mendapat bantuan keuangan yang terbatas, dan pengelolaannya masih 

sederhana akan tetapi setelah adanya kebijakan Dana Desa diberlakukan sekarang 

ini, desa mendapat anggaran dana yang cukup besar dan pengelolaanya dilakukan 

secara mandiri. 

2.2.2.2 Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 

49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, 

pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Penggunaan dana desa ini digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan 

pembangunan infrastruktur desa dan melakukan program pemberdayaan 

masyarakat desa. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa adalah 

pemerintah desa. Keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sangat 

ditentukan oleh peran dari semua pihak khususnya dari pengelola desa sendiri mulai 

dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tim pengelola tingkat Desa itu sendiri serta 

dari masyarakat desa melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

Pengelolaan Dana Desa diharapakan dilakukan secara tranparan agar tidak 

terjadi penyelewengan dana agar dana yang tersalurkan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa 

dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini bertujuan agar rencana 

pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu 

perencanaan berarti pengumpulan gagasan, ide atau pendapat masyarakat. 

Selanjutnya pengelolaan yang meliputi pelaksanaan penggunaan dana desa yang 
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diharapkan melibatkan masyarakat, tujuannya agar masyarakat desa diberi 

kepercayaan untuk dapat mengelola Dana Desa dengan baik.  Dalam tahap 

pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pengelolaan dana diawasi secara ketat 

untuk mengurangi kebocoran anggaran maupun penyimpangan lainnya. 

Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formil saja akan 

tetapi anggota masyarakat juga turut mengawasi, sehingga pelaksanaan Dana Desa 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan masyarkat. 

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, 

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serat 

penanggulangan kemiskinan melalui: 

1) Prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi  

a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes 

b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu 

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini 

2) Prioritas penggunaan dana desa untuk membangun sarana dan prasarana desa 

didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target 

RPMJDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa 

b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 

c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 

d. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier 
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e. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa 

3) Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal 

didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target 

RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya (Pasal 9 Peraturan Menteri Desa 

Nomor 5 Tahun 2015). 

2.2.2.3 Pembangunan Desa 

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan 

pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai 

tujuan nasional. Definisi pembanguan desa menurut para ahli: 

Menurut Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan 

dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. 

Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya 

didasarkan pada kemampuan masyarakat itu sendiri. 

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 penggerak pembangunan. Jadi pembangunan desa dilakukan 

oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan 

bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat 

ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan 

kesejahteraannya. 

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu kordinasi antara pemerintah pusat 

maupun daerah serat dari desa sebagai tempat pelaksana pembangunan agar seluruh 

program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai 
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dengan rencana, sehingga dapat berguna. Permaslahan yang ada didalam 

pembangunan pedesaan adalah rendahnya asset yang dikuasai masyarakat pedesaan 

ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya 

ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, ketrampilan dan 

teknologi, informasi serta jaringan kerjasama. 

Beberapa sasaran yang dilakukan dalam pembangunan desa adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertahanan serta memproses masalah-

masalah pertahanan dalam batas-batas kewenangan kabupaten. 

2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan 

berkelanjutan 

3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat 

4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah 

perbatasan 

5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah 

6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta 

menanggulangi kesenjangan antar wilayah. 

Pengertian pembangunan desa di sini lebih diartikan sebagai pembangunan 

prasarana ekonomi desa yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi pedesaan. 

Termasuk dalam kategori prasarana ini adalah pembangunan fisik seperti perbaikan 

dan pembangunan sistem pengairan, pendirian balai desa, pembangunan selokan 

untuk memperlancar aliran air, pemadatan tanah jalan desa serta membangun 

lorong-lorong/ jalan penghubung (Munir dan Prijono, 1986: 45). 
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2.2.3 Perekonomian Masyarakat 

2.2.3.1 Peningkatan Perekonomian Masyarakat  

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

ketrampilan atau kemampuan menjadi lebih baik (Moeliono, 1998: 158). 

Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata 

oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari 

dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan per- dan –an sehingga menjadi 

kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan, atau cara tentang 

mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. (Sumodiningrat. (1998: 24). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa 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 berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 

bertambah dan kemamkmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan 

ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. 

Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk 

menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini 

disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan 

dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana 

aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 

suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu 

proses penggunaan faktor- faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses 
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ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor 

produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan atau 

peningkatan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik 

faktor produksi juga akan meningkat (Sukirno, 2006: 423).  

Rahardja (2018) juga 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.  

2.2.3.2 Konsep Pendapatan  

Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda, penghasilan seseorang 

tergantung dari penawaran dan permintaan untuk kerja orang tersebut, yang pada 

gilirannya tergantung dari kemampuan alami, modal manusia, diferensial 

kompensasi, diskriminasi dan seterusnya. 

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan 

keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh 

seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antara satu 

dengan lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. 

Perbedaan pekerjaan tersebut ditarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill, dan 

pengalaman kerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur 

dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat 

digambarkan dari kenaikan hasila real income perkapita, sedangkan taraf hidup 

tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, 

pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia 

secara wajar. 
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Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam-macam seperti 

bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sector 

pemerintah dan swasta (Nazir, 2010: 17).  

Secara etimologi pendapatan masyarakat berasal dari dua suku kata yakni 

pendapatan dan masyarakat. Pendapatan adalah imbalan atau hasil dari kerja (usaha 

dan sebagainya). Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia yang berkumpul 

dan tinggal disuatu tempat yang memiliki suatu adat dan budaya atau kebiasaan 

yang sama (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 193). 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang 

dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. 

Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap 

konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah 

harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama 

satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan 

didefinisikan sebagai jumlah kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian 

yang bukan diakibatkan perubahan modal atau hutang (Zulriski, 2008: 22).  

Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima 

seseorang atau rumah tangga dari berusah atau bekerja yang berupa, uang maupun 

barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

 Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan 

(Suparmoko, 2000) yaitu:  
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1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan 

pekerjaan untuk orang lain yang diberikan waktu satu hari, satu minggu maupun 

satu bulan. 

2. Pendapatan Usaha Sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik 

sendiri atau keluarga. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai 

sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhituungkan. 

3. Pendapatan Usaha Lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga 

kerja, dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari 

hasil menyewakan asset yan dimiliki, ternak dan barang lain, bunga dari uang, 

sumbangan dari pihak-pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain. 

Menurut Yudhohusodo, (1998) tingkat pendapatan seseorang dapat 

digolongkan dalam 4 golongan yaitu: 

1) Golongan yang berpenghasilan rendah (low income group) yaitu 

pendapatan rata-rata dari Rp.150.000 perbulan. 

2) Golongan berpenghasilan sedang (moderate income group) yaitu 

pendapatan rata-rata Rp.150.000- Rp.450.000 perbulan. 

3) Golongan berpenghasilan menengah (midle income group) yaitu 

pendapatan rata-rata yang diterima Rp.450.000- Rp.900.000 perbulan. 

4) Golongan yang berpenghasilan tinggi (high income group) yaitu rata-rata 

pendapatan lebih dari Rp.900.000 perbulan. 

2.3 Kerangka Penelitian 

Kerangka Penelitian adalah gambaran pengaruh antara variabel bebas dan 

variable terikat. Yaitu tentang pengaruh Dana Desa (DD) terhadap perekonomian 
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masyarakat. Didalam penelitian tersebut terdapat variabel bebas (Independent) 

yaitu Dana Desa (X), sedangkan variabel terikatnya (dependent) yaitu 

Perekonomian Masyarakat (Y). berikut ini adalah kerangka penelitian. Kerangka 

Konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaaan sementara yang masih belum dapat dipastikan 

kebenarannya, maka dari itu perlu diuji kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan 

yang mungkin benar, dan bisa juga salah, dia akan ditolak apabila tidak sesuai, dan 

akan diterima jika fakta yang diteliti benar.  

Hipotesis: 

Dana Desa  Perekonomian 

Masyarakat 

Pendapatan Sebelum 

adanya Dana Desa  

 

Pendapatan Setelah 

adanya Dana Desa 

 

Komparansi 

perbedaan 

Uji Beda Dua 

Rata-Rata 

Paired t Tes 
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HO : Tidak ada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah adanya Dana Desa        

sehingga tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Desa 

Bedahlawak Kabupaten Jombang 

Ha  : Adanya perubahan pendapatan sebelum dan sesudah adanya Dana Desa 

sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Desa 

Bedahlawak Kabupaten Jombang  

Sehingga apabila dirumuskan dengan hipotesis yang bersifat hipotesis 

statistik maka akan terbentuk HO: r = 0 atau Ha: r ≠ 0 

 


