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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Menghadapi kegagalan dalam berbagai program pembangunan pedesaan di 

masa lalu yang disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban hingga evaluasi program-program pembangunan pedesaan 

yang sedikit banyaknya tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah 

perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, 

khususnya Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan daerah otonom agar tidak 

terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Pemberian wewenang dan 

keleluasaan yang seluas-luasnya harus didasarkan pada pengawasan yang kuat 

dengan tujuan untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek agar dapat 

bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut upaya 

sendiri berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah Desa harus siap melaksanakan pembangunan di 

Desa nya berdasarkan sistem pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan 

kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa atau yang sering disebut APBDesa. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (2), 

menyatakan pendapatan desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), 

dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
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Kabupaten/Kota, Aloasi Dan Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi 

dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain 

pendapatan desa yang sah. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Alokasi 

Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya dana perimbangan 

melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa mampu meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima 

pemerintah Desa sejumlah 30% yang digunakan untuk bidang pemberdayaan 

masyarakat, kemudian Alokasi Dana Desa sejumlah 70% yang digunakan untuk 

bidang pembangunan Desa. 

Pembangunan Desa merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup 

yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa. perencanaan pembangunan 

Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. 

Pembangunan partisipatif yaitu sistem pengelolaan pembangunan di Desa yang 

dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaam, 

kekeluargaan dan gotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan 

sosial. 
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Perkembangan pembangunan di Desa Langkapjaya pada saat ini jauh lebih 

lambat dan belum optimal terutama dalam akses pelayanan publik seperti masih 

adanya jalan-jalan pedesaan yang masih rusak serta pembangunan sarana dan 

prasarana yang belum memadai, dan belum sepenuhnya pegelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa sesuai dengan 

keinginan masyarakat. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam proses pembangunan fisik 

Desa sangat diperlukannya pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar tidak 

menurunnya kepercayaan masyarakat kepada bebagai tingkat intansi pemerintah 

termasuk kepada Pemerintah Desa agar dapat terlaksananya pencapaian suatu 

tujuan yang telah ditentukan secara efektif. 

Gambar 1.1 

Rincian dana pelaksanaan pembangunan fisik yang bersumber dari APBDesa 

pada Tahun Anggaran 2015-2017 
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Berdasarkan data grafik di atas Rincian pelaksanaan pembangunan yang 

bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2015-2017 pada Desa Langkapjaya 

terus mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun, dengan ada nya 

anggaran dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik, Pemerintah 

Desa di tuntut agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang digunakan dalam 

setiap program kegiatan yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan yang 

efektif. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa menyatakan bahwa dalam 

pengelolaan keuangan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penataan, 

pelaporan hingga sampai pertanggungjawaban. Akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang 

maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: 

1. Risti Valentina dan Djoko Supatmoko (2013), Akuntabilitas Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa 

Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan 

prinsip akuntabel, transparan, dan responsif sesuai dengan pedoman yang 

berlaku. 
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2. Abu Rahun (2015), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten 

Paser, hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan aoksi dana desa 

dalam pembangunan fisik desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan 

baik dan berdasarkan prosedur yang ada. 

3. I Wayan Saputra (2016), Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014, hasil 

penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dna desa dari 

tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di atas untuk 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukan bahwa pelaksanaan dan 

pengelolaan nya telah  menerapkan  prinsip akuntabel, transparan, dan responsif 

yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam tahap pembangunan fisik desa 

sudah dalam kategori efektif.   

Tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri adalah untuk membiayai program 

pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan 

masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti tertarik melakuan penelitian dengan mengambil judul 

Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

terhadap Pembangunan Fisik Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada Latar Belakang di atas, 

dapat dilihat bahwa dana yang dikucurkan kepada Pemerintah Desa yang 

digunakan untuk pembangunan fisik Desa pada setiap tahun mengalami kenaikan, 

maka dalam setiap penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa harus dapat 

mempertanggungjawabkan dari setiap program kegiatan yang dilaksnakan dalam 

bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) terhadap Pembangunan Fisik Desa, merupakan salah satu solusi 

untuk dapat terlaksananya suatu tujuan yang akuntabel dan efektif. Oleh karena 

itu penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa dalam pelaporan pengelolaan 

bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah menggunakan sistem; 

2. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam mengelola bantuan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa; 

3. Masih minimnya pengawasan masyarakat dalam tahap pelaksanaan terhadap 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

4. Masih di temukannya beberapa perangkat Pemerintah Desa yang menyalah 

gunakan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD); dan 

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan pembangunan 

fisik Desa yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

pembangunan fisik Desa Langakapjaya? 

2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan 

fisik Desa Langkapjaya? 

3. Faktor-faktor apa yang menghambat Akuntabilitas dan Efektivitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa 

Langkapjaya? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka untuk menjawab masalah 

tersebut peneliti menentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dalam pembangunan fisik Desa Langkapjaya. 

2. Untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dalam pembangunan fisik Desa Langkapjaya. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Akuntabilitas dan 

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa 

Langkapjaya. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memiliki 

kegunaan bagi beberapa pihak yang membutuhkan, berkenaan dengan 

Akuntabilitas dan Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap 

pembangunan fisik Desa yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan 

pelaksanaan Pemerintah Desa, khususnya mengenai Akuntabilitas dan 

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap 

pembangunan fisisk Desa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk 

penelitian berikutnya, khususnya bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

terhadap pembangunan fisik Desa. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi atau gambaran mengenai keuangan desa agar pemerintah desa 

dapat lebih meningkatkan pertanggungjawaban serta efektif atau tidak 

nya suatu pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk 

pelaksanaan pembangunan fisik, yang dimulai dari tahap perencanaan 

sampai tahap pertanggungjawaban dan pengawasan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan pandangan atau 

gambaran untuk peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian 
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mengenai akauntabilitas dan efektivitsa pengelolaan ADD dalam 

pembangunan fisik. 

c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi, wawasan, dan pemahaman kepada masyarakat agar 

mengetahui terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan 

ADD dalam pembangunan fisik. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penambah wawasan baru mengenai Pemerintahan Desa serta mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik. 


