
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan keuangan desa,menyatakan bahwa keuangan desa merupakan semua 

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa, selain itu keuangan desa juga harus dikelola dengan transparan, 

akuntabel, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa 

merupakan satu kesatuan 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. Dengan adanya 

Undang-undang desa tersebut, diharapkan pemerintahan desa menjadi mandiri, 

profesional, efektif, efisien, terbuka serta bertanggungjawab dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan pembangunan guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

 Guna mendukung kegiatan atau program pembangunan desa yang 

direncanakan oleh pemerintah desa, sesuai dengan pasal 95 ayat 1 PP 43/2014 

pemerintah desa diberi sejumlah dana dari pemerintah pusat berupa Alokasi Dana 

Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan
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Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa  

(ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk desa 

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program 

pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima 

pemerintah desa, 30% dipergunakan untuk biaya operasional  pemerintah desa, 

sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menuntut pemerintah desa untuk 

melaporkan pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD) secara transparan dan 

akuntabel. Penatausahaan Alokasi Dana Desa  ADD sebagai bagian dari keuangan 

desa menjadi sebuah tanggungjawab agar dana yang dikelola dapat menunjang 

desa dalam melaksanakan kegiatan atau program sebagai upaya untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 103 

dan 104, selain penyampaian realisasi pelaksanaan Desa, pemerintah  desa juga 

berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban atas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah daerah 

dan pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat desa. Kedua jenis 

pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi yang harus 

dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat.  
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Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang 

baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi 

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi juga 

memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan 

maupun kebijakan yang di ambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi 

setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Selain 

transparansi juga harus adanya akntabilitas yang dilakukan pemerintah desa 

terhadap semua yang berkaitan dengan Alokasi dana desa kepada masyarakat. 

 Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban (Fajri et al, 2014:1). Dengan pertanggungjawaban tersebut, 

pemerintah desa harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas 

aktivitas dan keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. 

Pemberian informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  ini adalah 

dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan 

informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi 

penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Pemberian informasi ini 

merupakan bentuk transparansi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  
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 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabel 

akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas 

akan menunjukan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan 

pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan 

desa,pencegahan penyelewengan keuangan desa,dan akan mempercepat 

pencapaian tujuan pembangunan desa. Salah satu kasus pengelolaan ADD yang 

tidak transparan terjadi di desa Warungkiara Kabupaten Sukabumi, dimana kepala 

desa didesak oleh warganya untuk mengundurkan diri. Kades tersebut dituding 

melakukan penyelewengan anggaran ADD dan bantuan gubernur, saat di 

interview kades meyakini bahwa kejadian tersebut merupakan ulah perangkat 

desanya yang memalsukan dokumen atas nama dirinya dan penyaluran dana yang 

dilakukan secara tidak langsung melainkan diwakili oleh perangkatnya yaitu 

sekdes, sehingga dana tersebut tidak sampai ke tangan warga 

(radarsukabumi.com.diakses tanggal 05 April 2016).  

Kejadian serupa terjadi di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap 

Kabupaten Sukabumi, dimana Tim Tipikor Polres Sukabumi  mengamakan 

Kepala Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi yang 

diduga melakukan korupsi Alokasi Dana Desa tahun 2016 (detiknews.com 

diakses tanggal 23 Oktober 2016). 

Contoh diatas merupakan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa 

serta masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa akibat pengelolaan keuangan 

yang bermasalah dan kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk 

http://radarsukabumi.com/2016/02/23/kades-warungkiara-digulingkan-
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melakukan pencatatatan atau pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi 

selama pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  

 Tabel 1.1  

Jurnal Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian,Tahun Hasil Perbedaan 

1 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas 

terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 

(2017) 

Berpengaruh Variabel Y 

2 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten 

Bone (2018)  

Sangat Baik Kualitatif 

3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) (2016) 

Sangat Baik Kualitatif 

4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(2012) 

Kurang baik Kualitatif 

5 Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (2016) 

Baik Kualitatif 

 

 Sumber: diolah penulis, 2018 
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Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh transparasi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaanAlokasi Dana Desa (ADD) dan melakukan 

penelitian pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten 

Sukabumi dengan mengambil judul “PENGARUH TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA 

DESA (ADD)”.  

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan,maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Pemerintah desa belum dianggap transparan dalam mengungkapkan 

keseluruhan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD) secara 

terbuka kepada masyarakat.  

2. Masyarakat belum dilibatkan dalam membahas suatu masalah 

persoalan terutama mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  

3. Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap  

pengelolaan alokasi dana desa (ADD). 

4. Ketidakjelasannya pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

5. Pengelolaan keuangan yang bermasalah akan  menghambat kegiatan 

atau program pembangunan desa 
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1.2.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, 

maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sejauhmana transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) pada desa yang terdapat di Kecamatan 

Jampangkulon Kabupaten Sukabumi ? 

2. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada desa yang terdapat di Kecamatan Jampangkulon 

Kabupaten Sukabumi ? 

3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa yang terdapat di 

Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada desa yang terdapat di Kecamatan Jampangkulon 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada desa yang terdapat di Kecamatan Jampangkulon 

Kabupaten Sukabumi. 
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3. Pengaruh transparansi dan akntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari 

tercapainya tujuaan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

kegunaan sebagai berikut : 

3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, 

diantaranya : 

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi Pemerintahan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu 

pertimbangan untuk mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan 

khususnya di pemerintahan desa, agar ilmu yang dikembangkan bisa 

dengan mudah dipahami dan diterapkan secara lebih efektif dan efisien 

oleh pemerintah  desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

serta dapat mengembangkannya lagi ke dalam faktor lain yang terkait 

dengan penelitian ini. 
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3. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi 

pemerintahan,khususnya mengenai tata kelola keuangan desa beserta 

transparansi yang harus diterapkan dalam mengatur pengelolaan keuangan 

desa. 

3.2.2. Kegunaan Secara Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, 

diantaranya : 

1. Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa 

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan 

desa, bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan 

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dapat lebih 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat Desa 

Sebagai alat pemberi informasi mengenai transparansi keuangan desa, 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

pada periode berikutnya, masyarakat mendapatkan informasi mengenai 

program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa juga 

dapat mengetahui pengelolaan Dana Desa dan dapat merasakan manfaat 

dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara langsung. 

 



10 
 

 
 

 

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga lainnya 

untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembinaan terhadap 

pemerintah desa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa berjalan sesuai 

prosedur dan peraturan perundang-undangan. 

 


