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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di masa yang akan datang pembangunan Desa akan semakin berkembang dan 

maju maka pemerintah mencanangkan pembangunan dipusatkan di wilayah pedesaan 

sehingga kondisi perekonomian dan kehidupan berpolitik semakin terbuka dan lebih 

demokratis. Berikut adalah data perbandingan menurut status Indeks Pembangunan Desa 

(IPD) tahun 2014 - 2018.  

Gambar 1.1 

  Data perbandingan menurut status IPD tahun 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diterbitkan oleh Hermawanti Marhaeni M. Sc. 

Direktur Statistik Ketahanan Sosial.   

Dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) diatas telah menunjukkan perbaikan 

status desa. Tahun 2018 Desa Tertinggal berkurang sebesar 6.518 desa bila dibandingkan 

dengan tahun 2014. Sementara itu, Desa Mandiri bertambah sebesar 2.665 desa. Indeks 
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Pembangunan Desa hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang 

berstatus pemerintahan desa. Pada tahun 2018, sebagian besar desa di Indonesia berstatus 

desa berkembang dengan jumlah 54.879 desa dan persentasenya (74,49%).  

Selain Indonesia berstatus desa berkembang, perlu kita ketahui penduduknya 

sebagian besar berprofesi sebagai petani, Berikut adalah persentase grafik penduduk yang 

bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dari februari 2017 sampai februari 2018.   

Gambar 1.2 

Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama 

Februari 2017 – Februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pertanian 30,46 % 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diterbitkan oleh Nurma Midayanti S. Si, M. Env. 

Sc. Direktur statistik kependudukan dan ketenagakerjaan.  

Dari data statistik grafik diatas menurut lapangan pekerjaan pada, Februari 2018 

masih di dominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan sebesar 30,46%, Perdagangan sebesar 18,53%, dan Industri Pengolahan 

sebesar 14,11%. Maka sebagian besar penduduk Indonesia dengan persentase 30,46% 
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berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas 

utama dan harus lebih dikedepankan dalam segala rencana dan kebijakan pembangunan 

di Indonesia. 

Pembangunan desa merupakan subjek pembangunan, dan gerakan masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Rencana pembangunan desa 

merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya 

melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama 

dipedesaan. Maka untuk mencapai pemerataan pembangunan, keuangan desa dan 

pendapatan desa harus dikelola dengan baik dan terarah.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa 

merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, desa harus bisa menjadi desa yang 

mandiri atas pekerjaannya yaitu melayani publik juga adanya keterbukaan pemerintah 

desa dalam menginformasikan segala bentuk anggaran kepada masyarakat.   

Pendapatan desa merupakan hak desa untuk 1 (satu) tahun kedepan meliputi 

semua penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas desa. Sesuai pasal 72 UU Desa 

No 6 Tahun 2014 pendapatan desa bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, Alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), Bagian Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD 
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Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota (Banprov), Hibah dan Sumbangan Yang Tidak 

Mengikat dari Pihak Ketiga, dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 

Pendapatan yang didapat oleh desa dipergunakan dalam rangka mendanai 

penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dalam 

kelompok belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan kegiatan. Terdiri 

dari: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan 

Bidang Belanja Tak Terduga atau Kejadian Luar Biasa (KLB) termasuk kedalam Alokasi 

Dana Desa (ADD), sedangkan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang 

Pelaksanaan Pembangunan termasuk kedalam Dana Desa (DD).  

Dengan anggaran pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk desa, 

pemerintah telah membuat peraturan agar anggaran desa yang berikan bisa dikelola dan 

dipertanggungjawabkan dengan baik. Terdapat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa 

keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu 

keuangan desa juga harus dikelola dengan akuntabel, transparan, juga dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran.  

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan 

pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah 

serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf d Tentang 

Pengertian Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari 
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APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 

persen. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memberikan manfaat yang besar 

serta memprioritaskan kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan pemberdayaan 

masyarakat desa sehingga alokasi dana desa bisa dirasakan dan dinikmati oleh khajat 

hidup orang banyak, serta lebih dibutuhkan untuk kepentingan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat desa. Pembangunan desa harus mengedepankan 

kekeluargaan, kebersamaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian, 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka kegiatan yang dibiayai oleh dana desa meliputi 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa harus dipastikan masyarakat 

terlibat dalam kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, 

dan pengawasan. 

Menurut (Edy Sutrisno 2009: 3) Sumber daya manusia (SDM) merupakan satu-

satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, 

pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). sumber daya manusia 

secara umum terdiri dari dua, yakni SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang 

bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan dan SDM makro yaitu jumlah penduduk 

dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Sumber daya manusia (SDM) sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Maka didalam 

lembaga pemeritah sumber daya manusia harus diperhatikan. Untuk mencapai tujuan 

organisasi harus memiliki SDM yang berkompeten. Karena, kompetensi SDM akan 
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menjadi aspek penentu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan 

kompetensi tinggi yang dimiliki oleh SDM itu sendiri yang pada akhirnya akan 

menentukan kualitas kompetitif organisasi atau perusahaan. Kompetensi SDM dapat 

diukur dari pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang pernah dijalani, pelatihan yang 

pernah diikuti, dan prestasi yang pernah diraih. 

Sistem akuntansi keuangan juga sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) karena, laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan 

dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar laporan 

keuangan tersebut dapat diterima. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik tidak 

akan menimbulkan penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa yang disebabkan oleh 

aparat desa itu sendiri.  Sistem Akuntansi Keuangan yang digunakan di desa yaitu 

pertama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Penyaluran Desa Online 

(SiPeDDO), Sistem Informasi Transaksi Non Tunai (SITANTI) dan Sistem Informasi 

Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Des). Alasan pemerintah pusat membuat 

dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan tersebut untuk meminimalisir 

penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga bisa memberi 

kemudahan kepada aparat desa dalam pelaporan keuangan tahunan.      

Tabel 1.1 

Jurnal Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian,  

Tahun 

Hasil Perbedaan 

1 Arif 

Widyatama1, 

Pengaruh 

Kompetensi Dan 

Sistem Pengendalian 

Variabel kompetensi 

secara signifikan 

berpengaruh positif 

variabel X2 sistem 

pengendalian 

internal.  
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Lola Novita2 

dan   

Diarespati3. 

Internal Terhadap 

Akuntabilitas 

Pemerintah Desa 

Dalam Mengelola 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) (2017). 

terhadap variabel Y 

Sedangkan sistem 

Pengendalian internal 

secara signifikan 

mempengaruhi 

terhadap variabel Y. 

metode kuantitatif 

dengan random 

sampling.  

2 Nur Ida 

Yesinia1, 

Norita Citra 

Yuliarti2 dan 

Dania 

Puspitasari3. 

Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (2018).  

berpengaruh positif dan 

signifikan. 

Menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

teknik analisis data 

menggunakan regresi 

linier berganda.  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

adalah peran 

perangkat desa dan 

sistem 

pengendalian 

internal.  

3 Siti Umaira1, 

dan Adnan2 

Pengaruh Partisipasi 

Masyarakat, 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa (2019) 

Partisipasi masyarakat, 

kompetensi sumber 

daya manusia, dan 

pengawasan 

berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Menggunakan metode 

kuantitatif dengan data 

primer berupa 

kuesioner.     

Variabel peneliti 

tentang pengaruh 

kompetensi SDM 

dan sistem 

akuntansi keuangan 

terhadap 

pengelelolaan 

ADD. 

4 Lalita Ivana 

Maria 

Ladapase. 

Pengaruh 

kompetensi aparatur, 

motivasi aparatur 

dan komitmen 

organisasi terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa (2019). 

Variabel X1, X2, dan X3 

secara simultan 

berpengaruh positif dan 

signfikan. 

Menggunakan metode 

kuantitatif.   

variabel X2 

motivasi aparatur, 

dan variabel X3 

komitmen 

organisasi.  

5 Novia 

Syahputri 

Pengaruh Perangkat 

Desa Dan Sistem 

berpengaruh positif dan 

signifikan. Metode 

Variabel peneliti 

tentang pengaruh 
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Saragih1 dan 

Denny 

Kurnia2.  

Akuntansi Keuangan 

Desa Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Kabupaten Serang 

(2019).  

Kuantitatif dengan 

kuesioner, studi 

kepustakaan dan 

dokumentasi.  

kompetensi SDM 

dan sistem 

akuntansi keuangan 

terhadap 

pengelelolaan 

ADD. 

 

Sumber: diolah penulis, 2020 

Dari uraian jurnal terdahulu diatas perbedaan yang timbul dengan variabel yang 

akan di teliti oleh penulis adalah: jurnal terdahulu kesatu Variabel X1, partisipasi 

masyarakat dan variabel X3 pengawasan sedangkan penulis hanya variabel X2 kompetensi 

SDM. Jurnal terdahulu kedua variabel X2 motivasi aparatur, dan variabel X3 komitmen 

organisasi sedangkan penulis hanya variabel X1 kompetensi apatur. Jurnal terdahulu 

ketiga Jurnal terdahulu ketiga variabel X2 sistem pengendalian internal sedangkan penulis 

hanya variabel kompetensi. Jurnal terdahulu keempat Faktor-faktor yang mempengaruhi 

adalah peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal. Jurnal terdahulu kelima 

Variabel peneliti tentang pengaruh kompetensi SDM dan sistem akuntansi keuangan 

terhadap pengelelolaan ADD.  

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian menggunakan metode 

kuantitatif dengan pengambilan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran 

kuisioner juga penelitian terhadap variabel X1 pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia (SDM), dan variabel X2 sistem akuntansi keuangan yang sangat berpengaruh 

terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang bisa menjadi aspek untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.   
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Berdasarkan hasil penelitian jurnal terdahulu dan masalah yang telah penulis 

uraikan diatas, maka penulis berminat dan tertarik untuk meneliti tentang “PENGARUH 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM AKUNTANSI 

KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) dan 

melakukan penelitian pada 6 Desa yaitu Desa Neglasari, Desa Cijangkar, Desa Bojong 

Kalong, Desa Bojong Sari, Desa Mekarsari, Dan Desa Kerta Angsana Kecamatan 

Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.  

 

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah di tulis, saya memberikan identifikasi masalah yang 

akan dijadikan bahan penelitian yaitu: 

1. Tata kelola keuangan desa yang baik bisa meminimalisir terjadinya 

penyelewengan penggunaannya. 

2. Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang 

berkomputerisasi dapat memberi keudahan kepada aparat desa mulai dari 

perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan 

semesteran dan tahunan. 

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa mampu 

menumbuhkan kepercayaan, rasa tanggungjawab dan kekeluargaan yang erat. 

4. Kompetensi Sumber daya manusia yang baik menyebabkan kinerja pengelolaan 

keuangan akan meningkat.   
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5. Laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku.   

6. Harus adanya transfaransi atau keterbukaan pemerintah desa mengenai anggaran 

dana desa.  

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Kompetesi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif 

terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di 6 Desa yang ada Di 

Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi? 

2. Bagaimana Sistem Akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Di 6 Desa yang ada Di Kecamatan Nyalindung Kab. 

Sukabumi? 

3. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Akuntansi 

Keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Di 6 Desa yang ada Di Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta membuktikan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Di 6 Desa yang ada Di Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi.  
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta membuktikan sistem akuntansi 

keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Di 6 Desa yang ada Di Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi.  

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta membuktikan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM) dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di 6 Desa yang ada Di Kecamatan 

Nyalindung Kab. Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam segi pemikiran 

dan ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang 

akuntansi sektor publik.  

1.3.2.2 Kegunaan Praktis  

1. Bagi Peneliti  

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas, ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat dan pemahaman tentang ilmu akuntansi juga 

pengalokasian dana desa.  

2. Bagi Lembaga Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan untuk pemerintah 

desa, juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk desa yang lebih baik. 
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3. Bagi pihak lain  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pihak lainnya baik itu 

mahasiswa untuk referensi penulisan karya ilmiah dan bisa menambah wawasan bagi 

pembaca lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


