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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

menegenai keuangan negara sudah menjadi tugas BPK, pemeriksaan tersebut 

mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Badan Pengawas Keuangan diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis 

pemeriksaan, yaitu : 

1. Pemeriksaan Keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan 

efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim 

dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang 

dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan 

pemeriksaan kinerja. 

Standar tersebut disusun oleh Badan Pengawas Keuangan dengan 

mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. 

Sebelum standar ditetapkan, Badan Pengawas Keuangan perlu 
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mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi 

profesi di bidang pemeriksaan. 

 Dalam melakukan pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja 

atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan ada kendala yang dihadapi. 

Baik pemeriksaan keuangan pemerintah pusat ataupun keuangan pemerintah 

daerah. 

 Di Pemerintah Daerah ada beraneka ragam kendala yang akan terjadi 

saat melakukan pemeriksaan, berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan 

dari Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah nomor 

38.A/LHP/XIX.PAL/05/2019 yang diperoleh dari Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah, ada beberapa kendala yang muncul saat 

melakukan pemeriksaan, yaitu : 

1. Hasil penelusuran menunjukkan belum seluruh desa dapat 

menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 

2018 secara tepat waktu. Hasil penelusuran menunjukan pada akhir 

Januari 2019 hampir seluruh Pemerintah Desa tidak menyampaikan 

LPJ, hanya 4 Desa yang menyampaikan LPJ secara lengkap. 

Selanjutnya seluruh desa dapat lengkap menyampaikan LPJ kepada 

Dinsos PMD pada 8 April 2019. Permasalahan penyampaian LPJ 

tersebut merupakan permasalahan berulang dari tahun 2016 dan 

2017; 
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2. Penggunaan Siskeudes belum sepenuhnya memadai. Hasil 

penelusuran menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum 

sepenuhnya menggunakan aplikasi Siskeudes dalam menyajikan 

realisasi kegiatan. Seluruh desa telah melakukan posting ke 

Siskeudes untuk anggaran, namun masih banyak desa yang belum 

melakukan posting untuk realisasi kegiatan. Hasil penelusuran 

menunjukkan hanya terdapat 33 dari 93 desa melakukan posting ke 

Siskeudes (data per 4 April 2019); dan 

3. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari APBN menjelaskan Pemerintah Daerah wajib 

melakukan pemantauan, penyaluran, dan penggunaan dana desa. 

Ketentuan tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekurangkurangnya 4 

aspek sebagai berikut : Tata cara pembagian dan penetapan DD, 

Penyaluran dari DD dari RKUD kepada Rekening Desa, 

Penyampaian Laporan Realisasi, dan SiLPA Dana Desa. Hasil 

pemeriksaan pada kegiatan Monev pada SiLPA Desa belum 

dilakukan secara memadai. Hal tersebut ditunjukan dengan 

pengawasan SiLPA hanya dilakukan sebatas pada dokumentasi yang 

dikirim Desa, dan tidak dilakukan pengawasan yang lebih substantif, 

seperti mempertimbangkan berita acara penutupan kas dan Rekening 

Koran. 
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Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa hal 

tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman perangkat desa dalam 

menyajikan laporan keuangan secara tepat. Hendaknya Sumber Daya 

Manusia juga dikembangkan seiring dengan pengembangan Aplikasi. 

Pengendalian internal yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang 

akurat dan tepat waktu. Selain itu, keterlambatan penyaluran dana dari pusat 

juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. 

Wardani dan Andriyani (2017) dalam penelitiannya mengenai 

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keandalan Pelaporan 

Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten yang hasilnya adalah 

kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kandalan 

pelaporan keuangan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kandalan pelaporan keuangan 

Pemerintahan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh 

signifikan terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa. 

Sumiati (2015) dalam penelitiannya mengenai Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi 

yang hasilnya adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap 

pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi 

Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi 

perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah 

desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan 
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masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. 

Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum 

berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena 

faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga 

mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada 

Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang 

baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap 

pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian diatas, pemilihan Desa Bintang Ninggi I sebagai 

objek penelitian dikarenakan Desa Bintang Ninggi I tepat waktu dalam 

menyajikan LPJ, hal ini menarik peneliti untuk menganalisis bagaimana 

pengendalian internal pada pengelolaan dana desa sehingga mampu 

menyelesaikan LPJ tepat waktu,  apakah pengendalian internal sudah efektif 

dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian serta apakah sudah 

memenuhi harapan-harapan dari warga desa terhadap kinerja aparat desa. 

B. Rumusan Masalah 

 Keberhasilan pegelolaan dana desa juga dipengaruh dari bagaimana 

pengendalian internal di desa tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengendalian internal pada pengelolaan dana desa di Desa 

Bintang Ninggi I ? 

2. Apakah pengendalian internal pada pengelolaan dana desa telah 

efektif ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Menganalisis pengendalian internal pengelolaan dana desa di Desa 

Bintang Ninggi I. 

2. Menganalisis keefektifan pengendalian internal pengelolaan dana 

desa di Desa Bintang Ninggi I. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat yang dapat diperoleh peneliti yaitu, menambah 

pengetahuan peneliti terkait dengan bagaimana pengendalian 

internal dalam pengelolaan dana desa. 

b. Bagi Desa 

Diharapkan mengetahui pengendalian internal dalam 

penglolaan dana desa dan bisa lebih meningkatkan lagi. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya 

sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk 

merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang saling berkaitan dengan pengendalian 

internal pengelolaan dana desa. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori terkait. 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan literatur-literatur maupun penelitian-penelitian di 

bidang terkait. 


