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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Dianti (2018), melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Desa 

Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan 

Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Alat yang di pilih adalah regresi 

berganda dengan data panel. Hasil dari regresi data panel dengan model 

terpilih adalah Random Effect, dengan hasil olahan data menunjukkan nilai 

koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan 

bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Nilam (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh Alokasi Dana 

Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto 

Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja 

Modal dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap 

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan nilai masing-masing -

3,59 untuk ADD, 2,87 untuk Dana Desa, -6,05 untuk Belanja Modal, dan -

3,57 untuk Produk Domestik Regional Bruto. 

Irma (2016), melakukan penelitian tentang Kontribusi Dana Desa 

Dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Melawi. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa dana desa untuk pembangunan desa 
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berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan hal 

ini dikarenakan keterlambatan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan 

tentang penggunaan dana desa sehingga Kepala Desa dalam 

menggunakannya tidak tepat sasaran sedangkan dana desa untuk pembinaan 

kemasyarakatan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa 

tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif, hal ini di karenakan 

kepala desa dalam menggunakan dana desa lebih di prioritaskan kepada 

pembangunan desa. 

Intan (2017), melakukan penelitian tentang Analisis Ekonomi 

Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten 

Tulungagung. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan 

data panel. Hasil analisis regresi data panel dengan model terpilih adalah 

Fixed Effect Model menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa 

di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016, variabel yang 

digunakan dalam model yaitu dana desa dan ADD berpengaruh terhadap 

kemiskinan desa dengan nilai masing-masing -4,52 untuk dana desa dan -

1,52 untuk ADD. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah 0,99 atau 

99%, ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel dana desa dan ADD 

dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99%. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya merupakan 

penelitian pengembangan. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat 

perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu adanya perbedaan variabel 
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dimana dalam penelitian ini terdapat dua variabel saja yaitu alokasi dana 

desa dan kemiskinan. 

B. Landasan Teori 

Desa dan Pemerintahan Desa 

Menurut HAW Widjaja (2007) tentang Penyelenggaraan Otonomi di 

Indonesia, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yurisdiksi yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dibentuk 

dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa 

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat 

Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya serta perangkat desa bertanggung jawab 

kepada kepala desa.  

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dai dua (2) pola yaitu minimal 

dan pola maksimal. Susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola 

minimal terdiri dari: 

a) Kepala Desa 
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b) Unsur staf yang terdiri dari:  Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala 

Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan dan Pembangunan, serta 

Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan 

c) Unsur wilayah dan sekaligus sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari 

kepala-kepala Dusun 

Sedangkan susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola maksimal 

terdiri dari: 

a) Kepala Desa 

b) Unsur staf yang terdiri dari: sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan 

dan Kepala Urusan Umum 

c) Unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala 

Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan 

Kemasyarakatan 

d) Unsur wilayah yang terdiri dari kepala-kepala dusun 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab 

kepada rakyat melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) dan menyampaikan 

laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati melalui Camat. 

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan 

dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa dan Keputusan Kepala Desa. BPD sebagai badan perwakilan merupakan 

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Pemerintah Desa 
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dengan BPD merupakan mitra tetapi dalam kenyataannya sering terjadi praktik 

yang berbeda. 

Alokasi Dana Desa 

Menurut Hanif Nurcholis (2011), alokasi dana desa merupakan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten 

yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa 

untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana 

Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten 

atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di 

kurangi Dana Alokasi Khusus sebesar 10%. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang pedoman keuangan desa di sebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana 

Desa adalah sebagai berikut : 

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 

c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. 

d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

e) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 
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g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat. 

h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan 

usaha milik desa (BUMDes). 

Manfaat Alokasi Dana Desa bagi desa, yaitu : 

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat 

mengelola sendiri proyek pembangunan dan hasil-hasilnya dapat 

dipelihara secara baik demi keberlanjutannya. 

2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga 

lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. 

3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional 

pemerintahan desa. 

4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus 

lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam 

mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta social 

kemasyarakatan. 

6. Mendorong terciptanya demokrasi di desa. 

7. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat 

untuk menekan terjadinya penyimpangan. 
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8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok 

perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dll dapat 

tercapai. 

Konsep dan Teori Kemiskinan  

Berawal dari kemiskinan, maka bermunculan  berbagai masalah sosial 

lainnya. Merebaknya gepeng dijalanan maupun yang berkeliaran  di  

kampung-kampung salah satu indikatornya. Begitu pula  PSK dan  akan  

anak  jalanan  yang terkena  razia, bisa dipastikan 90% beralasan karena 

faktor ekonomi. Belum lagi anak putus sekolah yang selalu meningkat 

jumlahnya dari tahun ke tahun. Lansia terlantar, anak terlantar, penyandang 

cacat terlantar, semakin melengkapi data penyandang masalah sosial 

yangberpangkal pada kemiskinan. Seperti halnya anak-anak yang masih 

dibawa umur sudah menjadi pengemis. Pengentasan kemiskinan telah 

menjadi tujuan pembangunan yang fundamental sehingga menjadi sebuah 

alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan. 

Pertumbuhan ekonomi dapat   menjadi instrument yang sangat berpengaruh 

dalam penurunan kemiskinan pendapatan(income poverty). 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional   

adalahsalah satu upaya  untuk  menjadi  tujuan masyarakat   adil   dan 

makmur.  Sejalan dengan tujuan tersebut,berbagai kegiatan pembangunan 

telah  diarahkan kepadapembangunan daerah khususnyadaerah yang relatif 

mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ketahun. Pembangunan  

daerah  dilakukan secara terpadu   dan berkesinambungan sesuai  prioritas  
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dan  kebutuhan masing-masing  daerah  dengan akar  dan  sasaran 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan melaluipembangunan jangka 

panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indicator utama 

keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah 

penduduk miskin.  Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin 

merupakan Pertumbuhan utama dalam  memilih strategi    atau   instrumen   

pembangunan. Hal  ini  berarti  salah  satu  kriteria  utama pemilihan  sektor  

titik  berat  atau  sektor andalan  pembangunan  nasional  adalah efektivitas    

dalam    penurunan jumlah penduduk   miskin(Pantjar   Simatupang dan 

Saktyanu K, 2003). 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebutnya The 

Last, The Least, The Lowest, and The Loss. Pada dasarnya kemiskinan 

berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi salah 

satu masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus 

dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah 

multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, 

tetapi juga sosial dan budaya. 

Secara umum, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Suliswanto 

(2010), ada empat pola kemiskinan yaitu pertama adalah persistent poverty 

yaitu kemiskinan turun menurun. pola kedua cyclical poverty yaitu 
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kemiskinan yang mengikuti  siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga 

seasonal poverty yaitu kemiskinan musiman seperti yang dijumpai pada 

nelayan, dan petani. Pola keempat accidental poverty yaitu kemiskinan 

karena terjadi bencana alam, dampak dari suatu kebijakan tertentu yang 

menyebabkan menurunnya kesejahteraan suatu masyarakat. 

Berbagai program dilakukan untuk mengurangi beban hidup penduduk 

miskin dan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang 

merupakan target utama pemerintah, selain mengurangi angka 

pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program-program 

pengentasan kemiskinan antara lain program beras bersubsidi untuk rumah 

tangga miskin, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, jaminan 

kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha dan sebagainya. 

Menurut Todaro dan Smith (2004) menyatakan bahwa status miskin 

atau tidaknya seseorang tidak dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan atau 

utility yang dimiliki seperti dalam pandangan konvensional. Status miskin 

setidaknya seseorang lebih ditentukan oleh kapabilitas untuk berfungsi dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting namun tidak dianggap 

sebagai tujuan akhir. Hal yang terpenting bukan pada besarnya pendapatan 

yang diperoleh atau utilitas seseorang pada suatu barang, tetapi apa yang 

dapat dilakukan orang dengan pendapatan atau barang yang dimilikinya. 

Kemiskinan dianggap bentuk kegagalan dimana tidak berfungsinya 

beberapa kapabilitas dasar yang dimiliki seseorang atau seseorang 
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dikatakan miskin jika kekurangan kesempatan untuk mencapai atau 

mendapatkan kapabilitas dasar ini. 

Menurut pusat Badan Statistik, penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis 

Kemiskinan. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau 

kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang martabat. Hak-hak 

dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya 

alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak 

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik 

bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar 

masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama 

antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach), 

pendekatan pendapatan (Income Approach), pendekatan kemampuan dasar 

(Human Capability Approach) dan pendekatan Objective And Subjective. 

Metode perhitungan penduduk miskin yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 
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pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan 

(GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). 

Teori Kemiskinan 

Menurut Kuncoro (2004) dalam penelitian Kristanto (2014), secara 

mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kepemilikan 

sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Bellinger (2007) yang berpendapat bahwa kemiskinan memiliki dua 

dimensi yaitu dimensi pendapatan dan non pendapatan. Kemiskinan dalam 

dimensi didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki pendapatan rendah, 

sedangkan dari dimensi non pendapatan ditandai dengan adanya ketidak 

mampuan, ketiadaan harapan, tidak adanya perwakilan dan kebebasan. 

Kemiskinan dari sisi pendapatan lebih sering didiskusikan karena lebih 

mudah diukur dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relative dan 

kemiskinan absolut. 

 Haughton (2012) berpendapat bahwa kemiskinan adalah kondisi 

dimana seseorang tidak bisa menikmati semua pilihan dan kesmpatan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasarnya. Secara khusus kemiskinan kemudian 

diukur dengan membandingkan antara pendapatan setiap individu dengan 

beberapa standar yang telah ditetapkan dimana mereka dikatakan miskin 

apabila pendapatan mereka dibawah rata-rata. 

Hikmat (2004) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki 

kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui 
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kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, 

tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung 

pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak 

berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila 

terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini 

menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin. 

Selanjutnya Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah 

situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang 

bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh 

rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan 

dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran 

ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber 

daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun 

nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap 

rendahnya pendidikan informal. 

 Fuddin (2011) yang mengatakan bahwa persoalan kemiskinan tidak 

hanya berhenti dari Lembaga keungan mana yang dituju dalam menerima 

pinjman tetapi juga disini terdapat suatu fakta baru yang dapat menentukan 

tingkat keberhasilan pinjaman masyarakat miskin dalam Usaha Kecil 

Mikro. Persoalan baru yang muncul disini adalah terdapat penggolongan 

masyarakat miskin menurut wilayah desa dan kota yang ada di Indonesia. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2007, menyatakan bahwa ADD mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. 

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, tujuan ADD 

adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

ADD memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

perekonomian desa seperti peningkatan pendapatan, mengurangi jumlah 

penduduk miskin. Semakin besar ADD diharapkan dapat menekan jumlah 

kemiskinan sehingga angka kemiskinan dapat berkurang. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran ini secara teoritis menjelaskan hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan uraian 

sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bahwa 

kemiskinan (sebagai variabel terikat) di pengaruhi oleh alokasi dana desa 

(sebagai variabel bebas).  

Tabel 1.1. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap  

Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo 
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E. Hipotesis 

Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar 

atau mungkin salah. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan 

Di Kabupaten Probolinggo. 


