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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan berjalannya perkembangan dalam tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan dengan baik merupakan suatu kebutuhan. 

Terbitnya Undang-undang Desa Tahun 2014 perlu mendapatkan perhatian serius 

mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terbitnya undang-undang ini untuk 

menjadi desa lebih maju, mandiri, dan sejahtera, dalam undang-undang tersebut 

diatur tentang perlunya dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk 

mewujudkan suatu desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.  

Dalam menentukan suatu pemerintah yang baik dilihat dari keberhasilan 

suatu pemerintah desa. Pemerintah Desa ini untuk memberikan perlindungan 

kepada warga Desa dengan pelayanan. Pelayanan ini melaului pembangunan 

kesehatan masyarakat, pada saat ini merupakan program indonesia sehat dengan 

sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan bidang kesehatan merupakan bagian dari potensi 

dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional melalui 

pemberdayaan masyarakat. Maka perlu dipahami lingkungan strategis nasional 

seperti pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
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Pemerintah Desa harus menciptakan rasa aman kepada masyarakat dari 

tindakan-tindakan yang membuat warga risih atau tidak nyaman di lingkungan 

masyarakat. Pelayanan pemerintah salah satu yang masuk dalam fungsi 

Pemerintah Desa yaitu pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

tersebut dalam melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang kesehatan dan 

keluarga berencana. 

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa, anggaran 

merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

kembali pembayarannya oleh pihak Desa tersebut. Belanja Desa digunakan untuk 

mendanai pelaksanaan urusan yang bersangkutan dengan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam 

meningkatkan pertanggungjawaban perencanaan anggaran serta memperjelas 

terhadap target yang telah dicapai dan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang di 

anggarannya dari alokasi anggaran Desa. 

Termasuk dalam bidang kesehatan ini ada dalam anggaran belanja Desa 

yaitu perbaikan kesehatan untuk masyarakat agar hidup sehat dan fasilitas 

kesehatan berupa poskesdes, poliklinik, polindes, puskesmas pembantu, jaminan 

kesehatan, posyandu dan sarana apotek. Belanja Desa harus memperlihatkan 

bagaimana adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan 

Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan 

pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Desa di tetapkan dalam 

APBD untuk mendanai dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan 
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pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

Dalam rangka memperkuat Desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 “tentang tatacara penyerahan urusan 

Pemerintah Kabupaten/Kota kepala Desa”. Dalam peraturan ini bidang kesehatan 

termasuk dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintah/kota yang 

dapat diserahkan kepada Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2014 pasal 126 ayat (1) yaitu “pemberdayaan masyarakat Desa 

bertujuan untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu 

kesatuan tata kelola pemerintah Desa, kesatuan tata keloka lembaga 

kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata kelola ekonomi dan 

lingkungan”.  

Pemberdayaan bidang kesehatan yaitu bagian dari potensi dan 

permasalahan pembangunan kesehatan yang menjadi input dalam menentukan 

strategi dan arah kebijakan dari kementerian kesehatan. Upaya memaksimalkan 

potensi dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan 

kesehatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, maka dari itu lingkungan 

strategis nasional seperti pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Desa akan mendapatkan kucuran dana bersumber ini dari APBN 

bisa digunakan sebagian dana untuk bidang kesehatan. Termasuk dalam Undang-

undang No.9 tahun 1990 “tentang pokok-pokok kesehatan, setiap warga negara 

berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Kucuran dana 
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sebesar itu akan sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat desa termasuk dalam 

bidang kesehatan. 

Peningkatan status kesehatan masyarakat merupakan tujuan kementerian 

kesehatan. Upaya dalam meningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat serta kegiatan promotif dan preventif. Kementerian kesehatan 

menerbitkan buku saku yaitu untuk petugas agar mempromosikan kesehatan di 

Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mendampingi 

ataupun mengawali aparat Desa dalam mengusulkan perencanaan penggunaan 

dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 

melalui anggaran pendapatan belanja Desa serta pelaporan penggunaan dana Desa 

dalam pelaksanaan kegiatan UKBM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa.  

 

Pemerintah desa memberikan kebijakan dengan beberapa program seperti 

jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Tetapi ada salah satu 

kendala dalam kesehatan seperti saat masyarakat akan melakukan pengobatan ke 

salah satu tempat pengobatan masyarakat dalam penanganan memiliki kendala 

maka dari itu pemerintah desa harus bisa menangani masalah tersebut. Pada saat 

ini setiap desa harus memiliki saluran air bersih dan kebiasaan masyarakat dalam 

tidak buang air besar sembarangan dengan tujuan melestarikan lingkungan.  

 

 Kegiatan pemberdayaan ini membutuhkan dana yang cukup untuk 

merealisasikannya. Berdasarkan Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan 

uang melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBD. 

Pendapatan desa menurut pasal 71 ayat (2) “bersumber dari Pendapatan Asli 
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Desa,  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari 

belanja pusat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah yang 

bersangkutan.  

 

 Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan Desa dalam pasal 8 ayat (1) terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli 

Desa, Transfer, dan pendapatan lain-lain, anggaran itu untuk mengefektifkan 

program yang berbasis Desa dengan secara merata dan berkeadilan. Pendapatan 

Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, hasil 

gotong royong dan pendapatan yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana 

Desa, Alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, dan bantuan dari APBD provinsi/kabupaten/kota”. 

 

 Anggaran pendapatan transfer untuk dana kesehatan pemerintah desa 

memberikan  untuk pemberdayaan masyarakat. Kepemilikan sumber pendapatan 

Desa yang baik berasal dari sumber Pendapatan Asli Desa karena daerah seperti 

itu berarti Desa akan dapat menyelenggarakan otonominya. Letaknya otonomi itu 

mempunyai sumber-sumber pendapatan yang bisa dikelola oleh Desa itu sendiri 

sesuai dengan kebutuhan Desa.  

Fenomena yang terjadi dikemukakan oleh Kementerian Desa, 

“Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT), terus 

mendorong program Generasi Sehat Cerdas (GSC) untuk mewujudkan kedaulatan 

kesehatan di Desa. Pemanfaatan dana Desa dalam mendukung kegiatan kesehatan 

di Desa salah satunya mengawal program GSC, program tersebut merupakan 
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progran penanggulangan kemiskinan yang secara khusus menginvestasikan 

bidang kesehatan dan pendidikan. Aspek kesehatan di pedesaan amat penting 

untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut mengacu pada potret ketersediaan fasilitas 

kesehatan Desa. (Anwar Sanusi, 2017). 

Tabel 1.1 

Data fasilitas kesehatan di Indonesia 

NO KESEHATAN PERSENTASE 

1 Tidak memiliki sarana apotek 89,08% 

2 Tidak memiliki poliklinik 91% 

3 Tidak memiliki poskesdes 61,1% 

4 Tidak memiliki polindes  79,91% 

5 Tidak memiliki puskesmas pembantu 69,64% 

6 Balita stunting (Kurang gizi) 37,2% 

Sumber: BPS (2017) di olah oleh penulis 

Berdasarkan  tabel fenomena diatas menyatakan bahwa masih banyak 

dipedesaan yang membutuhkan fasilitas kesehatan, seperti yang di jelaskan oleh 

sekretaris kemendes dan data tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS). Perlu 

adanya penambahan dari fasilitas seperti apotek, poliklinik, poskesdes, polindes, 

puskesmas pembantu, dan balita kurang gizi, terutama untuk daerah yang 

terpencil atau pedesaan yang jauh dari pusat Kota. 

Adapun data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Sukabumi mengenai jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki seluruh 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Data Fasilitas Kesehatan yang di Miliki Kab.Sukabumi 

No. Kecamatan Puskesmas 
Puskesmas 

pembantu 

Puskesmas 

keliling 
Ambulans Posyandu 

1 Ciemas 2 7 3 - 75 

2 Ciracap 1 5 2 - 59 

3 Waluran 1 2 1 1 42 

4 Surade 2 4 4 1 96 

5 Cibitung 1 2 2 - 48 

6 Jampang kulon 1 6 2 - 67 

7 Cimanggu 1 4 2 - 47 

8 Kalibunder 1 2 1 1 69 

9 Tegalbuleud 2 4 2 2 60 

10 Cidolog 1 2 1 - 44 

11 Sagaranten 1 3 2 1 70 

12 Cidadap 1 2 1 - 39 

13 Curug kembar 1 2 1 - 57 

14 Pabuaran 1 2 1 - 58 

15 Lengkong 1 2 2 1 63 

16 Pelabuhanratu 2 7 3 1 119 

17 Simpenan 1 3 2 1 0 

18 Warungkiara 1 4 2 1 82 

19 Bantargadung 1 5 2 - 48 

20 
Jampangtenga

h 
1 5 2 - 87 

21 Purabaya 1 5 2 1 48 

22 Cikembar 1 4 2 - 100 

23 Nyalindung 2 4 3 - 81 

24 Gegerbitung 1 3 1 1 58 

25 Sukaraja 2 2 3 - 74 

26 Kebonpedes 1 2 1 - 44 

27 Cireunghas 1 2 2 - 53 

28 Sukaralang 1 2 2 - 52 

29 Sukabumi 1 3 2 - 71 

30 Kadudampit 1 5 2 1 61 

31 Cisaat 2 1 2 1 113 

32 Gunung guruh 2 4 3 - 94 

33 Cibadak 2 3 2 - 140 

34 Cicantayan 1 3 1 1 65 

35 Caringin 1 1 2 1 65 
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36 Nagrak 2 4 3 1 109 

37 Ciambar 1 2 2 - 49 

38 Cicurug 2 5 2 2 137 

39 Cidahu 1 1 1 1 76 

40 Parakansalak 1 2 2 - 59 

41 Parungkuda 1 1 2 - 77 

42 Bojonggenteng 1 2 2 - 39 

43 Kalapanunggal 1 2 2 1 57 

44 Cikidang 1 3 2 1 99 

45 Cisolok 1 9 2 1 89 

46 Cikakak 1 4 2 1 64 

47 Kabandungan 1 4 2 - 40 

Jumlah 58 156 92 24 3244 

Sumber: BPS Kab.Sukabumi (2017)  

Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa beberapa desa yang memiliki 

dua puskesmas sedangkan untuk desa yang lainnya rata-rata memiliki satu. Pada 

puskesmas pembantu lebih besar di desa cisolok, ada beberapa desa yang 

memiliki jumlah kecil, apabila pada puskesmas keliling rata-rata di setiap desanya 

memiliki dua puskesmas keliling, ada beberapa desa yang memilik jumlah tiga 

dan empat puskesmas keliling. Perlu perhatian pada kendaraan ambulans yang 

dimiliki desa tidak merata padahal setiap desa dengan adanya ambulans bisa 

membantu masyarakat saat keadaan darurat. Pada posyandu itu tergantung dari 

jumlah RW disetiap desanya karena disetiap RW harus ada posyandu, makan dari 

itu agar lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. 

 

Fenomena yang terjadi di Desa Cisaat yaitu Bantuan kesehatan untuk 

masyarakat terdapat seorang ibu yang tidak bisa menyusui bayi yang telah di 

lahirkannya. Walaupun seorang ibu tersebut telah mengkonsumsi obat-obatan 

herbal tetap saja tidak membuahkan hasil, maka dari itu bayi tersebut harus 

mengkonsumsi susu formula. Karena keterbatas materi keluarga tersebut tidak 

mampu membeli kebutuhan susu bayi, pihak desa cisaat membantu dengan 
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membelikan susu formula setiap kali bayi itu membutuhkan susu formula supaya 

bayi tidak kurang gizi dan tumbuh sehat.   

Dari fenomena tersebut maka pemerintah desa harus memperhatikan 

fasilitas kesehatan, pemulihan kondisi kesehatan dan membekali masyarakat 

supaya bisa berperilaku bersih dan sehat. Dengan menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam potensi yang dimilikinya untuk menjaga kesehatan dirinya 

sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka, karena kehidupan sehat dalam 

rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Perbandingan penelitian yang akan peneliti ajukan dalam hal ini dengan 

penelitian terdahulu adalah:  

1. Farida Fadmawati Tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli 

Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Jumlah 

Sarana Kesehatan Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan”. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh angka koefisien determinasi dengan 

Adjusted R square sebesar 0,041 atau 4,1%. Hal ini berarti bahwa variabel 

Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan dapat dijelaskan oleh variabel 

PADes, DD, ADD, dan Jumlah Sarana Kesehatan sedangkan sisanya 

95,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh secara signifian 

terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Pendapatan asli desa, 

alokasi dana desa, jumlah sarana kesehatan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. 
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2. Yuni Eka Putri Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan”. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel 

pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang 

kesehatan. Sedangkan pengujian hipotesis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 

dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap belanja Desa Bidang Kesehatan. 

3. Santi Suarsih Tahun 2006 yang berjudul “Analisis Kebijakan Dana Desa 

untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan 

Segitiga Kebijakan”. Hasil penelitian tersebut kondisi geografis, mata 

pencarian, kekerabatan dan status desa memengaruhi persekti masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Bahwa meskipun desa 

mempunyai Dana Desa untuk melaksanakan pembangunan kesehatan 

tetapi masalah kesehatan masih tinggi, hal ini karena Pemerintah Desa 

lebih banyak membelanjakan Dana Desa untuk pembangunan non 

kesehatan  dibandingkan untuk pembangunan kesehatan. 

 

  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diajukan ada 

perbedaan variabel dalam penelitian dan ada juga persamaan variabel dalam judul 

penelitiannya. Peneliti tertarik mengenai masalah tersebut dan akan melakukan 

penelitian dengan mengamati dan mengetahui sejauh mana Desa mengalokasikan 

Pendapatan Desa untuk Belanja Desa Bidang Kesehatan. Karena masyarakat 

sangat membutuhkan pemberdayaan masyarakat ini untuk menjamin kesehatan 
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masyarakat agar menjadi Desa yang sehat. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian, dan selanjutnya dituangkan dalam proposal dengan judul “Pengaruh 

Pendapatan Asli Desa Dan Pendapatan Transfer Terhadap Belanja Desa 

Bidang Kesehatan”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan di identifikasi 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemerintah masih lemah dalam pengalokasian dana desa 

2. Kurangnya peningkatan pendapatan asli desa 

3. Masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan air bersih, 

sehingga ada warga yang terpaksa menggunakan air kotor untuk 

mandi, memasak dan mencuci 

4. Masih rendahnya jaminan kesehatan untuk masyarakat 

5. Sampah yang menumpuk dimana-dimana yang tidak pernah 

terselesaikan 

6. Kurangnya pemeliharaan dan peningkatan pada individu, keluarga, 

masyarakat beserta lingkungannya. 

7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ada beberapa kendala 

dan keterbatasan, maka dari itu akan melakukan penelitian dengan mengamati dan 

mempertimbangkan. Dengan demikian, pembahasan diatas akan diarahkan pada: 
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1. Pendapatan Asli Desa (Hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya dan 

partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa yang sah). 

2. Anggaran Transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bantuan dari  APBD 

provinsi/kabupaten/kota).  

3. Belanja Desa Bidang Kesehatan. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah asosiatif. 

Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2016:36). 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Desa dapat berpengaruh terhadap Belanja 

Desa Bidang Kesehatan? 

2. Apakah Pendapatan Transfer dapat berpengaruh terhadap Belanja Desa 

Bidang Kesehatan? 

3. Apakah pendapatan asli Desa dan  Pendapatan Transfer berpengaruh 

terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan? 

 

 

 

 

 



13 
 

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli Desa berpengaruh terhadap 

Belanja Desa Bidang Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap 

Belanja Desa Bidang Kesehatan. 

3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli dan Pendapatan Transfer 

Berpengaruh Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya 

tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai 

berikut: 

1.3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

diantaranya: 

a. Pengembangan Ilmu Akuntansi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pemerintah desa dalam 

pengembangan ilmu akuntansi pemerintah, agar bisa dikembangkan, 

dipahami dan dipertimbangkan serta diterapkan secara efektif.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang sama atau 

penelitian yang lebih lanjut dan mengembangkan ke dalam faktor lain 

yang terkait dengan penelitian ini. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pengalaman, tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang ilmu akuntansi pemerintahan 

khususnya yang terkait dengan desa dalam pendapatan desa dan belanja 

desa di bidang kesehatan. 

 

1.3.2.2 Kegunaan Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

diantaranya:  

a. Bagi Penyelengara Pemerintah Desa 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan 

informasi dalam kemampuan pemerintah desa dalam mengelola 

pendapatan desa, dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa pada belanja 

desa bidang kesehatan. 

b. Bagi Masyarakat Desa 

Dari penelitian ini diharapkan sebagai alat pemberi informasi 

mengenai pendapatan desa untuk meningkatkan belanja desa di bidang 

kesehatan. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai program atau 
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kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan dapat 

merasakan manfaat dari Pendapatan Desa dari pemerintah desa. 

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam penyuluhan mengenai 

prioritas penggunaan pendapatan desa dalam pembinaan pemerintah 

desa. 

 

 

 

 

 

 


