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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Triyono (2018) tentang pengaruh 

alokasi Dana Desa dan program pembangunan desa Terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, yang diketahui bahwa 

alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyrakat 

Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, sedangkan program pembangunan 

desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyrakat, secara 

simultan, alokasi dana desa dan program pembangunan desa berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan masyrakat desa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2012), yang meniliti 

tentang pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat 

desa di Kabupaten Takalar menghasilkan bahwa Anggaran dana desa (ADD) 

memiliki berpengaruh yang searah atau benilai positif dan nyata atau signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Takalar. Nilai 

signifikansi tersebut dapat dilihat bahwa nilai Pvalue (probabilitas) sebesar 0,001 

jauh lebih kecil dari α=0.05 (0,000 < 0,05) sehingga model penelitian signifikan 

atau nyata. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa atau yang biasa disebut ADD merupakan istilah yang 

berasal dari istilah Dana Alokasi Umum atau yang disingkat DAU yang selanjutnya 
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diubah dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber atau asal Alokasi Dana Desa 

tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang biasa dikenal dengan dana 

perimbangan yang dibagikan kepada daerah dan dikenal dengan dana alokasi 

umum, dari dana aloksi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada 

desa 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 masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa 

tersebut. 

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas 

didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai 

dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak 

diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi 

pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa 

tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan 

masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan 

yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi 

keuangan menuju desa yang mandiri.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang 

dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut 
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sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi 

khusus. 

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa harus melalui 

mekanisme sebagai berikut: 

a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD 

b. Desa menyusun rencana anggaran 

c. Desa mengajukan program dan anggaran 

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 memberdayakan masyarakat 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 Negeri No 21 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah): 
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a. Untuk biaya pembangunan desa 

b. Untuk pemberdayaan masyarakat 

c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa 

d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa 

e. Untuk tunjangan aparat desa 

f. Untuk tunjangan BPD 

g. Untuk operasional pemerintahan desa 

b. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang 

melawan hukum 

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 

pasal 2 tentang dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat setempat. 

2.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangannya. 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan 

pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai 

dengan potensi desa. 
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c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat. 

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.  

e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi 

lemah/miskin. 
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Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah sebagai berikut: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan. 

d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial. 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik 

desa (BUMDes). 

Pengeloaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam dalam APBDesa oleh 

karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus 

memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk 

masyarakat. 
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b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, 

teknis, dan hukum. 

c. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah,dan 

terkendali. 

d. Jenis kegiatan ayang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka 

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan 

kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. 

e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme 

yang berlaku. 

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan 

komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan 

merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam 

pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami 

konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar 

belakang konseptual.  

Menurut Sedarmayanti (2013:286) secara harfiah, kata pemberdayaan dapat 

diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung 

jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. Empowerment 

merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu 

menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan 
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kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan 

adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga 

seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel. 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) 

berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama 

pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain 

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi 

Suharto, 2005:57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 

dalam:  

a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas 

dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;  

b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka perlukan;  

c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang 

mempengaruhi mereka. 

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan 

masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang 

digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan 
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strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 

Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat ddan 

martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen 

perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Anwas, 2013 :10). 

Menurut Sedarmayanti (2014:80), munculnya konsep pemberdayaan ini pada 

awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari 

dunianya sendiri. Oleh karena itu wajar apabila konsep ini menampakan dua 

kecenderungan. 

 Pertama, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada 

masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini 

sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

 Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ginandjar (1996) dalam (Sedarmayanti 

2014:446), proses-proses pemberdayaan sebagai berikut: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia 

berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya itu 

dengan mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 
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2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi 

langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan 

akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Dan 

upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan 

akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.  

3. Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh Karena kekurang- 

berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan 

perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Variabel yang diteliti dalam mempengaruhi Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batu Putih 

Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Suemenep. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
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