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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejalan yang bersifat 

universal, terdapat di mana pun di dunia ini, sebagai sebagai komunitas kecil, 

yang terikat pada loakalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) 

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada 

sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006). Undang-Undang yang barusaja di keluarkan 

tentang desa pada tahun 2014 yaitu, undang undang no 6 tahun 2014. Undang 

undang yang baru ditanda tangani 15 januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa 

nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari 

APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana 

tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang 

diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografuis desa, 

jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, 

saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkatkan. 

Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya di perlukan adanya laporan 

pertanggung jawaban dari desa. Menurut permendagri no 133 tahun 2014 

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

 Berdasarkan undang undang desa no 6 tahun 2014 pasal 72, dimana kepala 

desa berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya 
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peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa 

masing-masing. Namun demikian, diharapkan para kepala desa menjalankan 

semua tugasnya dengan tanggung jawab yang lebih besar atas kewenangan yang 

diberikan. Pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah desa untuk 

mengelola keuangan desa belum seimbang dengan jumlah perangkat pemrintah 

desa yang memahami pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban keuangan 

desa (setyoko, 2011). Kurangnya pemahaman akuntansi serta kemampuan yang 

dimiliki pemerintah desa dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan 

desa serta kurangnya pengelolaan keuangan dalam pembangunan yang ada didesa 

nantinya (Berita Satu, 2015). Padahal kegiatan pelaporan keuangan dan 

pengelolaan dalam pembangunan dalam desa sangatlah penting guna mewujudkan 

akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan desa. 

 Dalam pengelolaan Dana Desa diperlukan akuntabilitas dan kompetensi 

aparat desa agar adanya tanggung jawab dan terciptanya pemerintahan yang baik. 

Tata kekola pemrintah yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang 

harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni 

dan ghozali (2011) yang dikutup oleh V. Wiratna Sujarweni ( 2015) “akuntanilitas 

atau pertanggung jawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan 

sseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan 

kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentutan yang berlaku. 

Menurut (Mardiasmo, 2009) akuntabilitas dalam pemerintahan desa akuntabilitas 

adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi 
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tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pihak yang memberi amanah dan 

hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam bidang 

ilmu akuntansi akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban. Suatu 

organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan 

kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan sebagai 

aktivitas yang dilakukan. 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu 

kompetensi aparat desa, dimana kompetensi adalah suatu faktor yang 

membedakan antara seseorang yang mampu menunjukan kinerja yang unggul atau 

mempunyai ilmu yang lebih baik. Wibowo (2009) mendefinisikan kompetensi 

merupakan  kemampuan untuk melaksanakan atau biasa di bilang melakukan 

sesuatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta 

juga didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan 

menurut Suparno (2012:27) kompetensi merupakan kecakapan yang memadai 

untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan 

yang diisyaratkan. kompetensi juga merupakan kewenangan dan kecakapan atau 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan 

jabatan yang disandangnya. Dengan demikian, tekanannya pada kewenangan dan 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pada suatu jabatan atau 

pekerjaan seseorang di dalam organsisasi atau suatu instansi pemerintah maupun 

swasta. 

 Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas berguna untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan 
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kepada pengurus dan pengawas dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat.  Selain itu, kompetensi aparat desa sangat 

berpengaruh dalam mengelola dana desa karena semakin kompeten aparat desa 

dalam mengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. 

Hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa akuntabilitas dan kompetensi 

aparat desa sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astri Juainita Makalagi, Grace B 

Nangoi dan Herman Karamoy (2016) dalam judul “Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu” menghasilkan 

bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, akuntabilitas 

juga dilaksanakan dengan mekanisme berdasarkan prinsip transparan, akuntabel 

dan partisipatif. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun, 

Pancawati Hardiningsih,  Sri Devi Ratnasari, Ceacilia Srimindarti (2018) dalam 

judul “ Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” menyimpulkan 

bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 

 Selain itu penelitian yang dilakkan oleh Rasman (2017) dalam judul 

“Kompetensi aparatur desa di wilayah Kecamatan Budong-Budong Kabupaten 

Mamuju Tengah”. Menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh 

terhadap pengelolaan dana desa, karena baik buruknya sikap kerja dan skill yang 

ditunjukan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya tergantung kepada tingkat 

kompetensinya. Sedangkan Sarifudin Mada, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel 

(2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparat desa terhadap 

pengelolaan dana desa menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi aparat desa 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, artinya 

semakin kompeten aparat desa dalam mengelola dana desa, maka pengelolaan 

dana desa semakin kauntabel. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Frayudha (2015) menunjukan bahwa akuntabilitas dan kompetensi aparat desa 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Aparat Desa 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1) kurangnya akuntabilitas dan kompetensi aparat desa yang dilakukan dalam 

pengelolaan dana desa. 

2) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk pertanggungjawaban, 

menyajikan dan melaporkan segala aktivitas yang ada di suatu instansi. 

Kurang baiknya akuntabilitas yang dilakaukan dapat mempengaruhi 

kepercayaan dari masyarakat. 

3) Kurangnya kompetensi dari aparat desa dapat mengakibatkan kurang 

optimalnya pelaksanaan pembangunan fisik desa yang belum sesuai 

dengan keinginan masyarakat. 

4) Adanya beberapa perangkat pemerintah desa yang menyalahgunakan dana 

desa. 

1.3 Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah tersebut, dapat di 

rumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Berapa besar pengaruhnya akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa? 

2) Berapa besar pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana 

desa? 

3) Berapa besar pengaruh akuntabilitas dan kompetensi aparat desa terhadap 

pengelolaan dana desa? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sebuah penelitian yang dilakukan setidaknya memiliki suatu tujuan. 

Begitu juga dengan penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan yang akan diteliti antara lain yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana 

desa. 

3. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan pengaruh kompetensi aparat 

desa terhadap pengelolaan dana desa. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Adapun penelitian ini nantinya akan memberi manfaat bagi peneliti dan 

pemerintah desa, manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1.5.1 Kegunaan teoritis  

 a) Bagi Peneliti 

Dengan maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh 

pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik lagi tentang akuntabilitas dan 

kompetensi aparat desa dalam meningkatkan tanggungjawab dan pengelolaan 

dana desa. 

b) Bagi Pihak Akademis 

Dengan penelitian ini, diharapkan perguruan tinggi terutama Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi bisa memperoleh berbagai kasus yang berharga yang 

dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan 

menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian. 

c) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pertimbangan, perbandingan dan 

penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya. Dan juga sebagai tambahan informasi 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

1.5.2 Kegunaan praktis 

a) Bagi Instansi  
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penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah 

desa, agar lebih meningkatkan lagi akuntabilitas dan kompetensi aparat desa 

dalam pengelolaan dana desa sehingga semakin meningkatkan pembangunan desa 

menjadi desa mandiri. 

b) Bagi pemerintah 

Harapan saya penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang 

positif bagi pemerintah, agar lebih memperhatikan dalam tanggungjawab 

pengelolaan dana desa. 

c) Bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan dan sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai bacaan tentang 

pengelolaan dana desa. 

 


