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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Desa merupakan sebagian kecil dari pemerintah yang ada  di Negara 

Republik Indonesia dimana desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang 

berhadapan langsung dengan Masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan 

dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat Strategis, khususnya dalam 

pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Publik. Berdasakan Undang-undang No 6 

Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang 

telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan 

perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan 

keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal 

pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut 

dengan Desa membangun dan Membangun Desa. 

Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam 

mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja 

bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki 

kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya 

dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa 

Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek 

pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa.  
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Membangun Desa berbeda dengan Desa Membangun. Membangun Desa 

merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah 

kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Desa dapat mengikuti program-

program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu 

contohnya program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Kemendes). Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam 

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan 

kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.  

Adapun program-program yang dicadangkan oleh Kemendes diantaranya 

(1) Prudes yaitu produk unggulan desa. Produk unggulan desa tidak hanya harus 

dari sektor pertanian tapi juga dari sektor pelayanan atau jasa, wisata, dan ekonomi 

kreatif. (2) BUMDes yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa dimana 

pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam mewujudkan unit-unit usaha 

untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa. (3) Embung Desa sebagai 

dukungan terhadap peningkatan pertanian desa terutamanya dalam pengairan. Dan 

(4) raga desa sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat desa, 

peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-bibit atlet generasi 

muda dari desa. (http://pendampingdesa.or.id) 

Membangun Desa memang terlihat seperti pengaturannya secara top down. 

Tapi perlu diingat disini bahwa ada tindakan partisipatif masyarakat dalam 

membangun desa karena tanpa adanya tindakan partisipatif kegagalan dalam 

membangun desa sangatlah besar. Oleh karena itulah dibangun diskusi dan fasilitasi 
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yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menampung 

aspirasi masyarakat dan pemerintah desa. Namun perlu diingat bahwa hal yang 

terpenting dalam pembangunan desa harus dimulai dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir barulah peningkatan 

ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi 

ekonomi masyarakat karena masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya 

alam. Begitu pun kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat, jangan sampai 

program-program yang dikucurkan dari pemerintah pusat ataupun daerah 

bertentangan dengan kondisi sosial ataupun aturan adat istiadat masyarakat desa. 

  Pembangunan desa merupakan salah satu indikator desa tersebut tergolong 

kedalam desa tertinggal berkembang ataupun desa mandiri. Semakin baik 

pembangunan yang di lakukan di desa, maka desa tersebut akan tergolong kedalam 

desa berkembang bahkan desa mandiri, namun kenyataanya di Indonesia masih 

sangat banyak desa yang tergolong desa tertinggal seperti dilansir sebuah artikel 

online menampilkan data terkait dengan desa tertinggal, berkembang, dan mandiri 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Kabupaten Sukabumi 

No  Kategori desa Jumlah desa Persentase 

1 Desa sangat tertinggal 9 3,4% 

2 Desa Tertinggal 102 38,8% 

3 Desa Berkembang 221 84,2% 

4 Desa Mandiri 2 8% 

5 Desa Maju 47 17,9% 

Jumlah 381 100% 

Sumber: Sukabumiekspres.com 2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyak desa yang tergolong 

pada desa tertinggal dimana salah satu indikator penyebabnya yaitu lemahnya 

pembangunan yang dilakukan baik dari segi Perencanaan keuangannya maupun 

Pengendalian keuangannya. Didalam keberhasilan suatu pembangunan desa 

tentunya membutuhkan perencanaan dan pengendalian keuangan desa yang baik. 

Adapun yang di maksud dengan Perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematik 

mengenai langkah-langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa 

depan, dengan dilaksanakan pada pertimbangann-pertimbangan yang seksama atas 

potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan keuangan Desa menurut Permendagri 

No 113 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
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pelaksanaan hak dan kewajiban desa.  Jadi dapat di simpulkan bahwa yang di 

maksud dengan perencanaan keuangan desa adalah susunan sistematik mengenai 

langkah-langkah yang akan di lakukan di masa depan dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu atas kewajiban dasar desa yang dapat di nilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang di miliki Desa. 

Perencanaan keuangan Desa yang dimaksud yaitu proses penyusunan 

APBDesa. Sebagaimana telah dipaparkan pada penyusunan APBDesa berdasar 

pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan 

Peraturan desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan 

Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki 

kekuatan hak.(Chabib Soleh 2015 : 70) 

Selain perencanaan keuangan desa yang perlu di lakukan dalam melakukan 

pembangunan pemerintah desa juga perlu melakukan Pengendalian keuangan agar 

pembangunan dapat di laksanakan dengan efektif dan efisien. Adapun yang di 

maksud dengan pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol 

terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Sementara itu 

keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi dapat di simpulkan bahwa yang di 

maksud dengan pengendalian keuangan desa adalah proses keterbukaan melakukan 

kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 
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Berdasarkan Fenomena di atas ada beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya yaitu:  

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Hasil 

1 Analisis Pengelolaan 

Keuangan Desa Sesuai 

Dengan Peraturan 

Pemerintah Dalam 

Negri Nomor 113 

Tahun 2014 Di Desa 

Kauneran I Kecamatan 

Sonder Kabupaten 

Minahasa. 

Menurut 

Mewvi  

(2017) 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa adanya 

ketida sesuaian pengelolaan 

keuangan desa yang ada di desa 

Kauneran I dengan perencanaan 

keuangan desa yang ada dalam 

Permandegri 113 tahun 2014, 

tingkat kesesuaianantara 

perencanaan pengelolaan 

keuangan desa yang ada di desa 

Kaunerran I dengan peraturan 

Menteri Dalam Negri Nomor 113 

tahun 2014 baru sekitar 80%. Hal 

ini terjadi karena kurangnya 

pengetahuan dan bimbingan 

langsung tentang Permendagri 

nomor 113 tahun 2014 di desa 

Kauneran I. 

2 Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (Apbdes) 

Hanifa, 

SuciIndah 

(2015) 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Laporan 

keuangan desa merupakan suatu 

bentuk kebutuhan transparansi 

yang merupakan syarat 

pendukung adanya akuntabilitas 

yang berupa keterbukaan 

(opennes) pemerintah desa atas 

aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik. Jika laporan 

keuangan desa dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka 

kinerja pemerintahan desa akan 
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meningkat. Sedangkan kenyataan 

yang terjadi saat ini terkait 

Laporan Keuangan Desa, secara 

prinsip masih banyak desa yang 

memiliki permasalahan terkait 

laporan keuangan desa, antara 

lain: (1) sering terjadi 

keterlambatan laporan keuangan 

dalam penyampaian dari desa ke 

Kecamatan, (2) Masih lemahnya 

perangkat desa dalam 

pemahaman PP No. 32 tahun 

2004, (3) Masih lemahnya skill 

(ketrampilan) terkait kreativitas 

laporan keuangan, (4) Masih 

lemahnya infrastruktur terkait 

teknologi informasi (internet), (5) 

Dalam laporan keuangan yang 

dibuat oleh kepala desa selama ini 

masih bersifat konvensional 

(tradisional). 

 

3 Analisis Pengendalian 

Keuangan Desa Sesuai 

dengan Peraturan 

Mentri Dalam Negri 

113 Tahun 2014 

Menurut 

Abdul Halim 

(2015) 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Kepaladesa melakukan 

suatu Proses keterbukaan 

melakukan kontrol terhadap 

proses perencanaan pengeluaran 

dengan implementasi, semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

Desa yang bersumber pada 

Peraturan Mentri Dalam Negri 

113 Tahun 2014. 
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4 Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Dalam 

Upaya Meningkatkan 

Pembangunan Desa 

Dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Nafidah dan 

Suryaningtyas 

(2015) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa akuntabilitas ADD Desa 

Dapurkejambon cukup baik dan 

signifikan karena dari tahun ke 

tahun meningkat. Perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban sudah 

sesuai dengan DURK dan RKA. 

Rencana kerja pembangunan desa 

dengan mengacu pada RPJM 

Desa disusun RKP-Desa 

(ditetapkan dengan Peraturan 

Desa). Pembangunan dari fisik 

sudah berjalan dengan cukup 

baik, dari administrasi sudah 

sesuai ketentuan dan peraturan. 

Masyarakat desa turut ikut 

berpartisipasi dalam 

pembangunan desa, namum 

dalam pemberdayaan masyarakat 

Dapurkejambon dalam program 

pelatihan-pelatihan sangat minim 

minat dari masyarakat. 

5 Analisis Perencanaan 

Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Kasus di Desa 

Singopuran Kecamatan 

Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2016) 

Nunuk Riyani 

(2016) 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Analisis Dana Desa di 

Desa Singopuran Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

sudah tersampaikan untuk 

pembangunan dengan baik sesuai 

dengan rencana namun masih ada 

evaluasi yang perlu diperbaiki. 

Rencana Alokasi Dana Desa 

seluruhnya untuk pembangunan 

dan perbaikan jalan sebelum 

melakukan pembangunan kepala 

desa melakukan rapat dengan 

anggota BPD dan bendahara desa. 

Rapat dilakukan untuk 

merumuskan pembangunan dan 

pengaspalan mana saja yang perlu 

dibangun. 
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  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat 

kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

semua hal yang terkait Pembangunan desa, baik secara perencanaan, 

pengelolaan, transparan dan pertanggungjawaban/pengendalian yang 

bersumber dari APBDesa, ADD sama-sama mengenai Perencanaan dan 

Pengendalian Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa yang 

bersumber pada RKPDesa. 

2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda-beda ada 

yang menggunakan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 

regresi linier berganda 3 (tiga) variabel. 

3. Perbedaan Tempat penelitian yang digunakan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

desa- desa yang berada di Kecamatan Cibitung yaitu Desa Cibodas, Desa 

Cibitung, Desa Banyumurni, Desa Banyuwangi, Desa Cidahu dan Desa 

Talaga Murni. 

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Desa Terhadap 

Pembangunan Desa”  
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1.2.    Identifikasi Dan Rumusan Masalah 

1.2.1.   Identifikasi masalah 

Dana yang disalurkan kepada pemerintah desa sangat besar untuk 

memenuhi segala kebutuhan desa khususnya untuk biaya pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. Setiap pendapatan dan pengeluaran desa harus bisa 

mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang baik. Dalam mewujudkan Perencanaan dan Pengelolaan 

keuangan  dana desa agar dapat di pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Masih di temukannya kurangnya perencanaan keuangan yang baik dalam 

melakukan pembangunan desa. 

2. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam hal pengendalian keuangan 

desa. 

3. Kurangnya pengendalian keuangan dalam melakukan pembangunan desa. 

4. Tidak dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

5. Masih ditemukannya kantor desa yang kurang memadai dalamhal 

pembangunan. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut  : 
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1. Bagaimana Pengaruh Perencanaan Keuangan yang telah di terapkan 

terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa ? 

2. Bagaimana Pengaruh Pengendalian keuangan yang telah di terapkan 

tehadap Pelaksanaan Pembangunan Desa ? 

3. Bagaimana Pengaruh Perencanaan Keuangan dan Pengendalian keuangan 

yang telah di terapkan oleh desa, mengenai Pelaksanaan pembangunan 

Desa?  

 

1.3    Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1.3.1.   Tujuan penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan setidaknya memiliki suatu tujuan. Begitu 

juga dengan penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 

yang akan diteliti antara lain yaitu :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Perencanaan Keuangan Desa 

terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengendalian Keuangan Desa 

terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan dan pengendalian 

keuangan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari 

tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu,penelitian ini di harapkan dapat memiliki 

kegunaan bagi beberapa pihak yang membutuhkan berkenaan dengan prinsip 

Pengaruh Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Desa Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Desa.Berdasarkan Penelitian di atas, maka  tujuan dari kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  kegunaan Teoritis 

a. Pihak Akademisi 

Penelitian ini di harapkan dapat mampu memberikan pengembangan 

ilmu dalam pengetahuan khususnya yang di pelajari mengenai 

Pengaruh Perencanaan dan Pengendalian Keuangan desa  Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan lebih 

memperluas ilmu yang berharga bagi peneliti dan dapat memberikan 

pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Perencanaan Dan 

Pengendalian Keuangan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 

desa. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Harapan saya dapat memberikan masukan yang fositif bagi pemerintah 

agar lebih bijak dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan 

pengaruh perencanaan dan pengendalian keuangan terhadap 

pelaksanaan pembangunan desa. 

b. Bagi desa 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

gambaran bagi Anggaran pendapatan belanja desa ( Apbdes ) mengenai 

Pengaruh Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh perencanaan dan pengendalian keuangan desa terhadap 

pelaksanaan pembangunan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


