
ISSN 20886969[ ] Vol.6 Edisi 12, Mar 2018 

 

 
 

J u r n a l  I l m i a h  I l m u  E k o n o m i  

 
Page 205 

PENGARUH TATA KELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS 

ALOKASI DANA DESA (ADD) 

(STUDI KASUS PADA DESA-DESA DI KECAMATAN KEBONPEDES 

KABUPATEN SUKABUMI) 

 

Chandra Kirana
1)

, Elan Eriswanto
2)

 
1), 2)

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Abstract 

this study was conducted to determine the efect og a significant level of financial governance 

accountability village fund allocation. Partially financial governance shows that positive and 

significant impact on accountability village allocation fund with the results t-count 4.452> 

1.995 t-tabel. With a significance level of 0.000 <0.05, this shows that financial governance 

is getting stronger influence in explaining the variable accountability of village fund 

allocation. From the results of the study showed that the effect of financial governance to 

accountability village fund allocation in the villages in the district showed that governance 

Kebonpedes positive effect on the financial accountability of the village fund allocation. 
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PENDAHULUAN 

Desa telah tumbuh dan 

berkembang jauh sebelum terbentuknya 

negara Republik Indonesia. Desa adalah 

suatu institusi yang diwariskan secara 

turun-temurun oleh masyarakat. Dengan  

adanya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 yang lebih dikenal dengan Undang-

Undang Desa yang bertujuan untuk 

memberikan pemerataan pembangunan di 

seluruh wilayah Indonesia yang dimulai 

dengan membangun desa. Maka desa 

dikembalikan sebagai bagian dari hak 

masyarakat, dimana desa 

menyelenggarakan pemerintahan secara 

mandiri, dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Jadi, segala penyelenggaran 

pemerintahan dan pembangunan desa 

diharapkan kemandirian,dan partisipasi 

masyarakatnya. Terutama dalam hal 

pengelolaan keuangan desa yang terdapat 

dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa (APBDesa). Berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  

pengelolaan keuangan desa adalah seluruh 

kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Bendahara desa bertugas melakukan 

penatausahaan pada transaksi-transaksi 

yang terjadi di desa tersebut.  

Masalah yang dihadapi meliputi 

terbatasnya ketersediaan kemampuan 

sumber daya manusia di desa dan aparatur 

desa yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan, baik dari segi kualitas manusia 

maupun kuantitas dalam rangka 

pengelolaan keuangan desa dan aset desa 

yang pada akhirnya berakibat pada masih 

rendahnya kemampuan pemerintah desa 

dalam melakukan penatausahaan keuangan 

desa. Tujuan adanya Alokasi Dana Desa 

(ADD ) dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Tahun Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 

19 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa, salah satu tujuan adanya 

alokasi dana desa adalah untuk 

meningkatkan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan di tingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dijalankan melalui proses 

musyawarah desa dan harus mengikuti 

prinsip-prinsip good governance. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tata kelola keuangan 

desa terhadap akuntabilitas alokasi dana 

desa. 
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Tinjauan Pustaka 

A. Desa 

”Desa dan Desa Adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas 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”. Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

saling mengenal, hidup bergotong-royong, 

memiliki adat istiadatnya yang relatif sama 

dan  dikepalai oleh seorang Kepala Desa 

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. 

 

B. Pemerintah Desa   

 Pemerintah Desa menurut Sumber 

Saparin dalam bukunya “Tata 

Pemerintahan dan Administrasi 

Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa 

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol 

formal daripada kesatuan masyarakat 

Desa. Pemerintah Desa diselengarakan di 

bawah pimpinan seorang Kepala Desa 

beserta para pembantunya (Perangkat 

Desa), mewakili masyarakat Desa guna 

hubungan ke luar maupun ke dalam 

masyarakat yang bersangkutan”. 

 Pemerintah Desa mempunyai tugas 

membina kehidupan masyarakat Desa, 

membina perekonomian Desa, memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

Desa, mendamaikan perselisihan 

masyarakat di Desa, mengajukan 

rancangan Peraturan Desa dan 

menetapkannya sebagai Peraturan Desa 

bersama dengan BPD.  

 

C. Pemerintahan Desa 

 Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sedangkan 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 

yang disebut dengan nama lain, dibantu 

perangkat desa sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa (Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Pasa1 ayat 2 dan 3). 

 Pemerintahan Desa 

menyelenggarakan sistem 

pemerintahannya dalam ruang lingkup 

Desa di dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pelaksanaan Pemerintahan Desa 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.  

 

D. Tata Kelola Keuangan Desa 
 Tata kelola keuangan desa 

merupakan upaya mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam 

pengelolaan keuangan Desa harus 

berpegang pada tata pemerintahan yang 

baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, 

transparansi dan keadilan. Siklus 

pengelolaan keuangan desa tidak akan 

berjalan tanpa adanya tata Pemerintahan 

Desa yang baik. Menurut permendagri no 

113 tahun 2014 tata kelola keuangan desa 

adalah proses perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 

 

E. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa 

 Dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa pemerintah desa harus 

mengikuti asas-asas tata kelola keuangan, 

salah satu asas tersebut adalah akuntabitas. 

Menurut Sabeni Dan Ghozali dikutip dari 

buku Akuntansi Desa (Sujarweni, 2015: 

28) pengertian akuntabilitas adalah: 

“Akuntabilitas atau 

pertanggunngjawaban (accountability) 

merupakan suatu bentuk keharusan 

seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) 
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untuk menjamin bahwa tugas dan 

kewajiban yang diembannya sudah 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

informati dan transparan. 

Menurut Nordiawan dikutip dari buku 

Akuntansi Desa (Sujarweni, 2015: 28) 

“Akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara periodik”. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah 

suatu bentuk keharusan seseorang 

mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada sudah 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

informati dan transparan secara periodik 

terhadap publik. 

Alokasi dana desa dan dana desa 

merupakan sebagian dari sumber 

pendapatan desa yang berasal dari bantuan 

pemerintah terhadap desa.  

 Alokasi dana desa merupakan salah 

satu bentuk hubungan keuangan antar 

tingkat pemerintahan yaitu hubungan 

keuangan anatara pemerintahan kabupaten 

dengan pemerintahan desa. Untuk dapat 

merumuskan hubungan keuangan yang 

sesuai maka diperlukan pemahaman 

mengenai kewenangan yang dimiliki 

pemerintah desa 

 Dana desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas alokasi dana desa dan dana 

desa adalah suatu bentuk keharusan 

seseorang mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan  terhadap sumber 

keuangan yang berasal dari pemerintah 

pusat dan kabupaten dan dilaksanakan 

sesuai ketentuan yang informati dan 

transparan secara periodik terhadap publik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 

desa-desa yang ada di Kecamatan 

Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan sumber data 

primer berupa kuesioner dan sumber data 

sekunder berupa Laporan 

pertanggungjawaban desa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Sekilas Tentang Subjek Penelitian 

 Kecamatan Kebonpedes adalah 

salah satu kecamatan yang  berada di 

wilayah administratif Kabupaten 

Sukabumi Provinsi Jawa Barat, yang resmi 

menjadi kecamatan dari pemekaran 

kecamatan sukaraja pada tahun 2000. 

Kecamatan Kebonpedes secara geografis 

memiliki luas wilayah  1034,83 Km². 
Wilayah Kecamatan Kebonpedes terbagi 

kedalam berbagai jenis lahan. 

 

B. Pengolahan Data 

1. Uji Validitas 

Salah satu instrument penelitian 

yang digunakan sebagai alat ukur yang 

digunakan harus memenuhi beberapa 

persyaratan untuk dijadikan sebagai dasar 

dari hasil penelitian adalah uji validitas. 

Menurut Sugiyono (2015:267) uji validitas 

adalah derajat ketepatan antara data 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Untuk membuktikan apakah alat 

ukur yang digunakan memiliki validity 

dalam menguji apakah kuisioner telah 

mengukur secara cermat dan tepat apa 

yang ingin diukur pada  penelitian ini. 

Variabel X (Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan) terdiri dari 19 dan  Variabel Y 
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(akuntabilitas alokasi dana desa) terdiri 

dari 10 pertanyaan pertanyaan yang 

diajukan terhadap 72 orang responden 

pernyataan tersebut dinyatakan valid 

karena  (rhitung>rtabel). 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Selain valid, alat ukur juga harus 

memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu 

alat ukur  dapat diandalkan jika alat ukur 

tersebut digunakan berulangkali akan 

memberikan hasil yang relative sama 

(tidak berbeda jauh). Pengujian reliabilitas 

instrument dapat dilakukan secara 

eksternal maupun internal, dalam 

penelitian ini menggunakan reliabilitas 

internal yaitu diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali hasil 

pengetesan. Berdasarkan hasil pengolahan 

menggunakan metode alpha-crombach 

diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai 

berikut: bahwa nilai reliabilitas instrument 

pada nilai Cronbach’s Alpha, diketahui 

nilai Cronbach’s Alpha pada Tata kelola 

keuangan desa (variabel x) sebesar 0,870. 

Karena nilai t hitung lebih dari 0,6 (0,870 

> 0,6),  maka dapat disimpulkan bahwa 

instrument pada variabel Tata kelola 

keuangan desa adalah reliabel. Pada 

Akuntabilitas alokasi dana desa (variabel 

Y) sebesar 0,810. Karena nilai t hitung 

lebih dari 0,6 (0,810> 0,6), maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument pada 

variabel Akuntabilitas alokasi dana desa 

adalah reliabel. 

 

3. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data untul variabel 

tata kelola keuangan (X) memiliki hasil 

sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar 

dari tara signiikan. 0,200 > 0,05 yang 

artinya data dalam distribusi normal. 

Untuk variabel akuntabilitas alokasi dana 

desa (Y) memiliki hasil 0,200 > 0,05 yang 

artinya data dalam distribusi data yang 

normal. 

 

4. Uji Regresi Linier Sederhana 

 Uji regresi linear sederhana 

digunakan untuk menetukan pengaruh 

linear antara suatu variabel dependen 

dengan variabel independen. Dari hasil 

pengujian regresi linear sederhana diatas 

maka diketahui bahwa nilai konstanta 

sebesar 23,155 arinya jika nilai tata kelola 

keuangan desa nilainya 0 maka 

akuntabilitas alokasi dana desa nilainya 

sebesar 23,155. Nilai regresi dari tata 

kelola keuangan desa sebesar 0,258 yang 

artiunya setiap kenaikan tata kelola 

keuangan desa sebesar 1 satuan akan 

meningkatkan akuntabilitas alokasi dana 

desa sebesar 0,258. 

 

5. Uji t 

Setelah koefisien regresi dihitung, 

selanjutnya hipotesis penelitian yang telah 

diajukan akan dibuktikan kebenarannya 

melalui pengujian hipotesis. Hipotesis 

penelitian yang diajukan yaitu: “Tata 

kelola keuangan desa berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa”. 

 

6. Koefisiensi Determinasi 
Koefisiensi determinasi adalah 

analisis yang digunakan untuk mengetahui 

berapa persen dari variasi variabel 

dependen digunakan oleh variasi variabel 

independen. 

nilai koefisiensi determinasi (R
2
) 

adalah 0,221. Artinya pengaruh tata kelola 

keuangan desa sebesar 22,1% sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. Dan nilai R sebesar  47% 

menunjukan bahwa korelasi atau hubungan 

antara tata kelola keuangan desa terhadap 

akuntabilitas alokasi dana desa yaitu 

sedang. 

 

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk menilai 

pengaruh tata kelola keuangan desa 

terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, bahwa Tata kelola keuangan 

desa memiliki pengaruh terhadap 

Akuntabilitas alokasi dana desa. Meskipun 

penelitian dengan menggunakan kedua 
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variabel ini adalah yang pertama dilakukan 

peneliti memiliki keyakinan terhadap hasil 

penelitian ini. 

 Dalam penelitian ini hasil yang 

diperoleh peneliti memiliki beberapa hal 

yang menguatkan hasil penelitian. 

Diantaranya, berdasarkan hasil analisis 

statistik yang telah dilakukan secara 

deskriptif dapat dilihat hasil uji normalitas 

data untul variabel tata kelola keuangan 

(X) memiliki hasil sebesar 0,200, nilai 

tersebut lebih besar dari tara signiikan. 

0,200 > 0,05 yang artinya data dalam 

distribusi normal. Untuk variabel 

akuntabilitas alokasi dana desa (Y) 

memiliki hasil 0,200 > 0,05 yang artinya 

data dalam distribusi data yang normal. 

Dengan data yang peneliti peroleh dan 

melalui uji normalitas dinyatakan normal 

maka peneliti melnjutkan penelitian ini. 

 Pengaruh tata kelola keuangan desa 

secara parsial terhadap akuntabilitas 

alokasi dana desa. Berdasarakan hasil 

perhitungan spss, nilai t hitung Tata kelola 

keuangan desa sebesar 4,452 sedangkan 

ttabel 1,995. Sesuai dengan kriteria 

pengujian bahwa jika thitung> ttabe l(4,452 > 

1,995) maka H1 ditolak, H0 diterima, untuk 

melihat signifikasi, terlihat nilai sig = 

0,000 > taraf signifikasi 0,05 (5%) hal ini 

menunjukan bahwa Tata kelola keuangan 

desa memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa 

thitung lebih besar dari ttabel. Dari hasil 

penelitian  menunjukan Tata kelola 

keuangan desa berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa. 

Artinya semakin baik Tata kelola 

keuangan desa maka semakin baik pula 

Akuntabilitas alokasi dana desa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan unntuk 

mengetahui tingkat signifikan pengaruh 

tata kelola keuangan desa terhadap 

akuntabilitas alokasi dana desa. Penelitian 

ini dilakukan pada desa-desa yang ada di 

kecamatan kebonpedes kabupaten 

sukabumi. Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil bahwa pengaruh tata kelola keuangan  

terhadap akuntabilitas alokasi dana desa 

pada desa-desa yang ada di Kecamatan 

Kebonpedes adalah sebagai berikut : 

1. Dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa tata kelola keuangan  

yang diterapkan oleh pemerintah desa 

telah memadai, hal ini dapat dilihat dari 

unsur-unsur yang dilakukan telah 

memadai. Unsur-unsur tersebut terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan dan pelaporan setiap 

unsur-unsur tersebut telah dilakukan 

dengan cukup baik. Hal tersebut sudah 

terlaksana dengan baik dan berada di 

bawah pengawasan badan 

permusyawaratan desa (BPD). 

2. Akuntabilitas pemerintah desa terhadap 

alokasi dana desa telah terlaksana 

dengan adanya laporan realisasi 

APBDesa Akuntabilitas atau 

pertanggung jawaban pemerintah desa 

terhadap alokasi dana desa juga sudah 

baik hal ini terlihat dari terealisasinya 

semua anggaran tanpa adanya surplus 

akan tetapi kurangnya akses masyarakat 

terhadap kinerja desa dalam 

pengelolaan keuangan desa masih 

terjadi sehingga akuntabilitas publik 

mengenai alokasi dana desa kurang 

terlihat. Akan tetapi keterbukaan 

maupun akses masyarakat desa 

terhadap proses penyusunan, 

pelaksannaan maupun 

pertanggungjawaban desa masih sangat 

minim. 

3. Adapun pengaruh tata kelola keuangan 

desa terhadap akuntabilitas alokasi dana 

desa memiliki hasil penelitian sebagai 

berikut secara parsial menunjukan 

bahwa tata kelola keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas alokasi dana desa 

dengan hasil thitung 4,452 > ttabel 1,995. 

Dengan tingkat signiikasi 0,000 < 0,05 

hal ini menunjukan bahwa tata kelola 

keuangan semakin kuat pengaruhnya 

dalam menjelaskan variabel terikat 

yaitu akuntabilitas alokasi dana 
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desa.Dari hasil pengujian  regresi linear 

sederhana maka diketahui bahwa nilai 

konstanta sebesar 23,155 artinya jika 

nilai tata kelola keuangan desa nilainya 

0 maka akuntabilitas alokasi dana desa 

nilainya sebesar 23,155. Nilai regresi 

dari tata kelola keuangan desa sebesar 

0,258 yang artiunya setiap kenaikan tata 

kelola keuangan desa sebesar 1 satuan 

akan meningkatkan akuntabilitas 

alokasi dana desa sebesar 0,258. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan 

diatas dan temuan yang diperoleh selama 

penelitian serta masalah yang telah 

dikemukakan dalam identifikasi masalah 

maka peneliti mencoba memberikan saran, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa harus meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dalam 

melakukan pemerintahannya terutama 

dalam hal tata kelola keuangan 

dikarenakan meskipun tata kelola 

keuangan desa sudah baik namun 

dengan peraturan dari pemerintah yang 

cenderung seringkali berubah dan 

berbeda antara satu kementrian dengan 

kementrian yang lain membuat desa 

kesulitan dalam melakukan pengelolaan 

pemerintahannya. Salah satu cara yang 

bisa dilakukan adalah dengan 

mengadakan workshop  dengan 

mengundang akuntan-akuntan yang 

berkompeten dalam melaksanakan tata 

kelola keuangan. 

2. Akuntabilitas pemerintah desa terhadap 

alokasi dana desa harus ditingkatkan 

bukan hanya terhadap pemerintah 

diatasnya tetapi juga terhadap 

masyarakat. Desa harus membuat 

sebuah sistem dimana masyarakat desa 

secara umum bisa memiliki akses untuk 

meilhat kinerja desa dalam mengelola 

dana yang diberikan pemerintah tingkat 

kota/kabupaten, pemerintah provinsi 

maupun pemerintah pusat yang 

ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Untuk 

mengatasi hal tersebut peneliti 

menyarankan agar desa membuat 

sebuah papan yang bisa ditempeli 

dengan informasi mengenai 

pemerintahan desa. 
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