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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Desa merupakan 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.  

Sumber: HAW Widjaja (2013:4) 

 Di setiap desa pasti menggunakan dana desa yang mengacu pada rencana 

kerja pemerintah daerah. Dana Desa digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat 

desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan prioritas untuk membiayai 

pembangunan desa. 

 Pembangunan desa adalah pembangunan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan gotong royong, guna mewujudkan perdamaian dan keadilan 

sosial.  
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 Pembangunan yang akan direalisasikan atau yang sudah terealisasikan 

akan dibuat laporan keuangan desa yang dimana telah dianggarkan didalam 

keuangan desa, pembangunan desa dibuat menggunakan keuangan desa salah 

satunya dari Pendapatan Asli Desa .  

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah Pendapatan yang berasal dari 

kekayaan desa. Pendapatan asli desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa (seperti tanah, kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya 

dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan lain- lain yang sah.  

Pendapatan Asli Desa (PADes) harus benar-benar dikelola dengan baik 

agar antara pendapatan dan pengeluaran desa bisa seimbang dan pengeluaran 

tidak melebihi pendapatan desa, Sebaiknya pengelolaan Pendapatan Asli Desa 

(PADes) di musyawarahkan terlebih dahulu oleh kepala desa, bendahara desa 

serta pihak desa lainnya agar pengelolaan PADes dapat bermanfaat bagi 

masyarakat maupun desa itu sendiri. Desa memiliki sumber pembiayaan tidak 

hanya dari Pendapatan Asli Desa (PADes) saja tetapi berupa bantuan pemerintah 

dan pemerintah daerah, sumbangan pihak ketiga serta didukung dengan partisipasi 

masyarakat. 

 Menurut (V Wiratna Sujarweni (2015:29) partisipasi adalah prinsip 

dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak 

untuk terlihat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Dengan adanya 
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partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya 

diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.  

 Kecamatan adalah Pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah 

kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan, dalam 

konteks otonomi daerah di Indonesia kecamatan merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan Gunung Guruh 

merupakan Kecamatan yang terdiri dari tujuh Desa yang ada di Kabupaten 

Sukabumi yang terdiri dari (1) Desa Cibentang (2) Desa Cibolang (3) Desa 

Cikujang (4) Desa Gunung Guruh (5) Desa Kebonmanggu (6) Desa Mangkalaya 

dan (7) Desa Simaresmi. Dimana yang menjadi studi kasus adalah Desa Cibolang, 

Desa Mangkalaya dan Desa Cibentang. 

 Fenomena yang terjadi yaitu adanya pemekaran Desa Cibolang Kecamatan 

Gunung Guruh menjadi 2 (dua) Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

pemekaran Desa Cibolang menjadi Desa Cibolang dan Desa Mangkalaya, 

dipandang perlu untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah Daerah. Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh dipandang 

memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa. Desa Cibolang 

memiliki luas wilayah ±122.750 M2, dan jumlah penduduknya 6.251 jiwa, 

sedangkan Desa Mangkalaya memiliki luas wilayah ±120.807 M2, dan jumlah 

penduduk ±5.439 jiwa. Desa ini sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Dana khususnya yang berpengaruh 
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terhadap Pendapatan Desa maupun Kekayaan Desa. Hal ini bertujuan agar Desa 

dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati serta untuk keberlangsungan Desa 

maupun masyarakat. 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017  

 Fenomena yang terjadi saat ini di Desa Cibentang dan Desa Mangkalaya 

yaitu pembangunan desa berupa perbaikan jalan yang rusak yang diperbaiki 

secara berangsur-angsur mulai dari 30%, 50%, hingga 100%. Hal ini terjadi 

karena sebagian masyarakat tidak ikut berperan atau berpartisipasi di dalam 

pembangunan jalan tersebut. Bukan hanya karena kurangnya partisipasi 

masyarakat saja melainkan Pendapatan Asli Desa Cibentang dan Desa 

Mangkalaya tidak terlalu besar dan itu pun banyak sekali kebutuhan desa yang 

harus direalisasikan untuk masyarakat, karena Desa Cibentang dan Desa 

Mangkalaya hanya mengandalkan dari tanah bengkok saja. Sedangkan fenomena 

yang terjadi saat ini di Desa Cibolang yaitu mindset masyarakat yang beranggapan 

bahwa pendapatan asli desa di Desa Cibolang besar dan pada kenyataan nya tidak 

seperti itu. 

 Berdasarkan fenomena diatas, seharusnya desa mengerjakan pembangunan 

jalan tidak secara berangsur-angsur tetapi harus seluruhnya diselesaikan, karena 

jika berangsur-angsur bisa jadi jalan tersebut cepat rusak sehingga harus 

diperbaiki kembali, hal ini bisa membuang waktu dan dana yang dikeluarkan 

untuk jalan tersebut menjadi lebih besar. Desa seharusnya bisa lebih tegas 
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terhadap masyarakat yang kurang berpartisipasi di desanya, dengan cara membuat 

surat pemberitahuan untuk masyarakat yang didalamnya menyatakan bahwa desa 

akan melakukan kegiatan yang dimana masyarakat pun ikut berpartisipas i. Bukan 

hanya membuat surat pemberitahuan saja, desa pun harus dapat mengoptimalkan 

pendapatan asli desa dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada serta 

mendahulukan kebutuhan yang lebih penting sehingga disaat ada pembangunan 

jalan maupun pembangunan lainnya dapat direalisasikan secara langsung. Selain 

itu kepala desa harus mengadakan musyawarah desa dengan mengikutsertakan 

masyarakat agar masyarakat tidak terus beranggapan hahwa Pendapatan Asli Desa 

itu besar. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu: 

 Menurut penelitian Lia Sulistiyoningtyas (2017) dengan judul “Pengaruh 

Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa“. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa 

secara persial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, (2) Pendapatan Asli 

Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Desa. Saran untuk Pemerintah dapat meningkatkan potensi desanya 

sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Desa yang dapat meminimalkan 

ketergantungan terhadap Alokasi Dana Desa. 

 Menurut Bryan Repi, Benu Olfie, L,S. Oktavianu, Porajow dan Jean.F.J. 

Timbun (2015) dengan judul ”Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi berada pada kategori sedang. Dalam tahap 
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perencanaa sebagian besar responden kurang aktif dalam berpartisipasi dengan 

alasan sibuk bekerja. Tahap pelaksanaan responden terbanyak berada pada tidak 

aktif berpartisipasi dengan alasan panitia program pembangunan infrastruktur 

pedesaan tidak konsisten dengan hasil rapat atau keputusan yang diambil dalam 

tahap perencanaan berbeda dengan pelaksanaannya. Sedangkan dalam tahap 

pemeliharaan hanya 1 responden yang tidak aktif dalam tahap ini dengan alasan 

sibuk bekerja dan sisanya berada pada aktif dan kurang aktif, ini dikarenakan 

responden sudah merasakan hasil dari pembangunan tersebut sehingga responden 

atau masyarakat mau terlibat dalam tahap ini.   

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Pembangunan Desa”.  
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah 

yang akan dituangkan adalah: 

1. Pembangunan jalan belum dapat direalisasikan secara keseluruhan oleh 

desa.  

2. Sebagian masyarakat tidak ikut berpartisipasi di dalam kegiatan desa 

dengan alasan sibuk bekerja.  

3. Pendapatan Asli Desa tidak terlalu tinggi tetapi banyak sekali permintaan 

masyarakat untuk kegiatan-kegiatan lain terhadap desa yang harus 

direalisasikan. 

4. Desa belum dapat merealisasikan langsung pembangunan jalan karena 

banyaknya kebutuhan dan sebagian masyarakat tidak ikut berpartisipasi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli desa terhadap pembangunan desa 

pada Desa Cibolang, Desa Mangkalaya dan Desa Cibentang? 

2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa 

pada Desa Cibolang, Desa Mangkalaya dan Desa Cibentang? 
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3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli desa dan partisipasi masyarakat 

terhadap pembangunan desa pada Desa Cibolang, Desa Mangkalaya dan 

Desa Cibentang? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa terhadap pembangunan 

desa pada Desa Cibolang, Desa Mangkalaya dan Desa Cibentang.  

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan desa pada Desa Cibolang, Desa Mangkalaya dan Desa 

Cibentang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa dan partisipasi 

masyarakat terhadap pembangunan desa pada Desa Cibolang, Desa 

Mangkalaya dan Desa Cibentang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada Desa-Desa yang ada di Kecamatan GunungGuruh dalam hal teori dan 
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pengetahuan tentang Pendapatan Asli Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap 

Pembangunan Desa. 

3.2.2 Kegunaan Praktis  

 Diharapkan penelitian ini dapat berguna secara praktis bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan sesuai dengan penelitian ini, diantaranya: 

a. Bagi Peneliti 

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang PADes dan 

Partisipasi Masyarakat  serta sebagai bahan perbandingan sampai sejauh 

mana teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan dapat diterapkan 

dalam dunia nyata, serta sebagai latihan untuk mendefinisikan masalah 

dan mengadakan penelitian yang bersifat normal.  

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi kajian yang bersifat membangun dan sebagai 

acuan dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap Aparat Desa dan 

masyarakat dalam memahami bagaimana pengaruh PADes dan partisipasi 

masyarakat terhadap pembangunan desa.  

c. Bagi Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 

masukan bagi Desa yang diteliti dalam memperluas wawasan mengenai 

PADes dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. 
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