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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu Negara dipengaruhi oleh adanya 

teknologi yang semakin mengglobal, dan memobilisasi semua aspek kehidupan 

baik itu aspek sosial, ekonomi dan budaya. Indonesia merupakan salah satu Negara 

yang berkedaulatan dengan memiliki sistem pemerintahan yang pundamental, 

sistem pemerintahan merupakan suatu cara pemerintah dalam mengatur segala yang 

berhubungan dengan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat dan daerah, pemerintah 

daerah dalam menjalankan tugasnya sudah menembus pada ranah desa, karena desa 

memiliki kultur dan kebiasaaan adat yang berbeda pada saat menjalankan kegiatan 

pemerintahannya, saat ini pemerintahan desa diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah 

No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan  pemerintah No.22 

tahun 2015 dan peraturan pemerintah No.8 tahun 2016 tentang dana desa yang 

bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 1 menjelaskan 

bahwa desa atau desa adat merupakan kompenen terkecil yang mengatur dan 

mengurus urusan pemerinatahannya berdasarkan dengan hak asal-usul, hak 

tradisional dan prakasa yang ada dalam masyarakat yang memiliki batas wilayah  

tertentu dalam suatu
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pemerinatahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mengatur kehidupan 

masyarakatnya berdasarkan norma dan hukum ynng ada. kemudian untuk membentuk 

suatu pemerintahan desa baru diatur dalam pasal 8, tujuannya untuk memperkuat posisi 

desa dalam kerangka NKRI serta untuk memperjelas tugas, peran dan fungsi desa, 

khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan 

pelayanan bagi masyarakatnya semua tujuan tersebut diperlukan untuk memperkuat 

status desa serta mendorong desa pada posisi yang dapat meningkatkan pembangunan 

serta memajukan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan asas-asas pengaturan desa 

dalam Undang-undang desa No.6 Tahun 2014. 

Sebelum diterbikannya undang-undang desa tersebut pemerintah desa di atur 

dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- 

Undang desa tersebut juga didukung dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 

dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 

Sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 

2014 tentang desa, pendapatan asli desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 terdiri atas hasil 

usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain, Dalam undang-

undang tersebut dijelaskan juga bahwa Desa akan mendapatkan 10% kucuran dana dari 
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APBN yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) 

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang 

diperoleh dari hasil usaha seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau unit usaha 

lainnya. Serta hasil asset seperti penyewaan asset desa, swadaya masyarakat, gotong 

royong dan pendapatan asli daerah. Pendapatan yang di peroleh dari APBN (Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara) yaitu dana transfer atau Dana Desa. Pendapatan dari pajak 

retribusi yang diperoleh yang diterima kabupaten atau kota. Pendapatan yang diperoleh 

dari Hibah dan sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Serta pendapatan-

pendapatan lain yang diterima pemerintah desa yang sah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara serta juga mengatur sumber 

pendanaan dari pemerintahan pusat dan suntikan dana dari pemerintahan daerah, 

dengan adanya peraturan pemerintah dan undang-undang desa tersebut di harapkan 

setiap desa mampu membawa dirinya menjadi lebih mandiri, professional efektif dan 

efisien dalam bekerja serta bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pelayanan 

publik dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam meningkatkan 

pembanguanan desa agar mempercepat perwujudan kesejahteraan umum untuk 

masyarakatnya.  

Tujuan diberikannya dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik 

dalam pemerintahan desa, mengentaskan kemiskinan serta memajukan perekonomian 

desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa 
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sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah NO.60 Tahun 2014 pasal 11 

ayat 3 dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 

jumlah penduduk (30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/kota), angka kemiskinan 

(50% untuk angka kemiskinan kabupaten/ kota), luas wilayah (20% untuk luas wilayah 

kabupaten/ kota) dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dalam pasal 2 sebagai 

indeks kemahalan konstruksi, berdasarkan kriteria tersebut pemberian dana desa oleh 

pemerintahan pusat kepada pemerintah desa berbeda-beda dan langsung masuk pada 

Rekening Kas Desa (RKD) dan Pemerintahan daerah hanya sebagai perantara. Adapun 

dana desa yang diterima oleh Desa Gunung jaya, Desa Sukasari, Desa Cisaat, Desa 

Sukamanah dan Desa Sukamantri kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Rekapan Dana Desa yang diterima Desa Gunung jaya, Sukasari, Cisaat, 

Sukamanah dan Sukamantri kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

No. Nama Desa Jumlah 

1 Gunung Jaya 234, 830, 000 

2 Sukasari 880, 000, 000 

3 Cisaat 1, 591, 151, 795 

4 Sukamanah 1, 612, 259, 708 

5 Sukamantri 839, 478, 298 

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dari Desa 

Gunung jaya, Sukasari, Cisaat, Sukamanah dan Sukamantri kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi 

Berdasarkan tabel di atas penyaluran dana desa di bagi dalam tiga tahap 

penyaluran tahap pertama yaitu pada bulan April tahap kedua pada bulan Agustus dan 

tahap ke tiga pada bulan Oktober, kemudian dalam pengelolaan keuangan 

pemerintahan desanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
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Indonesia No.113 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola 

dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 

desember, khususnya tentang penerimaan dana desa harus dipastikan tidak terjadi 

penyelewengan. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi di awasi dari tingkat pusat 

hingga pemerintah daerah, pengawasan tersebut dilakukan dari tahapan perencanaan 

samapai dengan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut sangat diperlukan untuk 

memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan 

untuk memastikan tercapainya output sarana dan prasarana publik desa. 

Dana desa yang diterima oleh setiap desa besarannya mendekati angka 1 miliar, 

tentunya anggaran yang diterima oleh setiap desa tidak akan sama karena dilihat juga 

dari 3 kriteria penerimaan dana desa atau kondisi desanya yaitu berdasarkan jumlah 

penduduk, luas wilayah serta angka kemiskinan. Anggaran yang diterima oleh desa 

tidak hanya diterima dari anggaran transfer atau APBN tetapi desa juga menerima 

anggaran dari APBD yang nilainya jauh berbeda dari dana desa dan hanya berkisar 

angka puluhan juta, tujuan dari pemberian dana tersebut sama yaitu dapat 

meningkatkan pembangunan desa dan mampu mensejahterakan masyarakat desa. 

Banyak pihak menganggap kemampuan para aparatur desa yang berada di 

daerah masih rendah dan belum mampu dalam mengelola dana desa, hal tersebut justru 

di khawatirkan akan membawa dampak negatif dan resiko yang harus dihadapi oleh 

aparatur desa tersebut. dalam mengelola dana desa sering terjadi kesalahan baik itu 

bersifat administratif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum 
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mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparatur desa dalam hal 

pentausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban keuangan desa. Hal tersebut terjadi 

karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan 

dari berbagai sumber (APBN dan APBD provisi atau kabupaten) dalam mengelola 

pendanaan keuangan tersebut harus disusun secara transparan, akuntabel, dan bebas 

dari penyalahgunaan dana desa yang dapat mengakibatkan kecurangan yang terjadinya 

korupsi oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Maka dari itu untuk menciptakan tatakelola desa yang baik di harapkan pula 

sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dibuatlah suatu sistem informasi 

yang terkomputerisasi yang mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada dalam 

suatu desa tersebut, sehingga diperlukanlah suatu sistem yang dapat mengelola 

pengalokasian dana desa, namun untuk mendukung pengelolaan dan pengalokasian 

anggaran dana desa tersebut dan dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

optimal dan terampil dalam mengelola sistem melalui penggunaan media Komputer 

sehingga akan tercipta suatu Sistem Keuangan Desa atau (Siskeudes), siskeudes yang 

sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang 

dikembangkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama 

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, aplikasi ini dikembangkan 

dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa berdasarkan informasi 

dari BPKP. Dasar yang mendorong dalam pengembangan sistem keuangan desa yaitu 

Undang-undang desa No.6 tahun 2014, Permendegri No.113 tahun 2014 yang dapat 
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mengelola dan mengalokasikan anggaran dana desa yang lebih praktis, transparan 

akuntabel dan mempermudah bagi pengguna yang membutuhkannya. Namun masalah 

yang muncul adalah penggunaan sistem keuangan desa belum sepenuhnya optimal 

karena masih banyak desa-desa yang belum menggunakan sistem tersebut. 

Dalam pelaksanaan Sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa dituntut oleh 

adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dimana 

unsur-unsur dalam menjalankan Good Governence terdiri dari akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi dan aturan hukum. Dalam jurnal Rosyada (2016) jika dikaitkan 

dengan tatakelola pemerintahan maka Good Governence adalah suatu gagasan dan 

nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan 

masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, 

adil dan selaras sesuai dengan UUD 1945 pasal 18A ayat 2 dalam membentuk suatu 

masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri. Kunci utama memahami Good 

Governence adalah pemahaman atas perinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari 

prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.  

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan Salah satu tuntutan masyarakat 

yang harus dipenuhi. Salah satu pilar dari prinsip tersebut adalah akuntabilitas, 

akuntabilitas berarti pertanggug jawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan 

desa sesuai dengan “amanah” dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, 

pertanggung jawaban tersebut berarti pengelolaan keuangan harus berjalan dengan 

baik, jujur dan tidak melakukan penyelewengan dana desa atau tindakan korupsi. 
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Sehingga dapat penulis simpulkan prinsip-prinsip dari good governance adalah 

menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan undang-undang No 6 tahun 2014 

yang transparan dan akuntabel, serta memberikan dorongan kepada pihak-pihak untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan yang di ambil dalam 

pengelolaan atau pengalokasian dana desa.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini, pengelolaan dana desa belum 

sepenuhnya berjalan baik, karena masih adanya penyelewengan dana desa yang 

dilakukan, seperti pada kasus-kasus di bawah ini: 

1. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada tanggal 22 Februari 2017 

terjadi penyelewengan dana desa oleh AS Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi karena diduga korupsi Dana Desa (DDS) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016. AS diperiksa oleh Satuan 

Reserse Kriminal dan ditetapkan sebagai tersangka di sel Polres Sukabumi 

Kota. AS menggunakan dana Kegiatan DDS dan kegiatan ADD untuk 

kepentingan pribadi sebesar Rp 186 juta," berdasarkan informasi Kabid Humas 

Polda Jabar Kombes (Pol) Yusri Yunus (M.Detik.Com). 

2. Berdasarkan artikel dari sumber berita online yang terbit tanggal 18 Oktober 

2017 adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh empat (4) kepala 

desa di sukabumi dan sudah dinyatakan bermasalah dan berstatus tersangka atas 

pelanggaran penyalahgunaan anggaran dana desa, empat desa tersebut yaitu 

Desa Balekambang, Cijalingan, Ubrug, dan Desa Pangumbahan. Berdasarkan 
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informasi dari Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Sukabumi, Inspektur Satu 

(Iptu) Deni Miharja. (Sukabumiupdate.Com). 

3. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada tanggal 24 agustus 2017 

terjadi penyelewengan dana desa oleh Tiga kepala desa di Kabupaten Cianjur. 

Ketiga kepala desa tersebut saat ini sedang menjalani proses peradilan di 

Pengadilan Negeri Cianjur atas kasus dana desa dalam penggunaan dana untuk 

pembangunan infrastruktur. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Intel 

Kejaksaan Negeri Cianjur, Agus Mulyono. (www.tribunnews.com). 

Berdasarkan fenomena tersebut banyak penyelewengan-penyelewengan dana 

desa karena kurangnya pertanggungjawaban serta pengawasan yang dilakukan 

pemerintah desa terhadap dana desa yang disebabkan oleh pengelolaan dana desa yang 

belum optimal oleh desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu mengenai dana desa antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut  Trisha Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan tahun 2017 dalam 

penelitiannya yang berjudul “Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

terhadap kinerja pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan 

Kediri, Kabupaten Tabanan)” dari hasil penelitian tersebut diperoleh Hasil 

bahwa penginputan data yang ada pada sistem keuangan desa (Siskeudes) 

belum sesuai dengan yang tertera dalam sistem, kemudian Cara untuk 

mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui 
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pendampingan dan pelatihan, serta penerapan sistem keuangan desa 

(Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai.  

2. Menurut Ismail, Kuncara dan widodo tahun 2016 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa 

Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali)”. Dari hasil 

penelitian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa permasalahan 

utama yang timbul dalam penerapan sistem pengelolaan dana desa yaitu masih 

rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri No. 113/2015 dan belum adanya tenaga pendamping 

dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. 

3. Menurut Risya Umami dan Idang Nurodin tahun 2017 dalam penelitiannya 

yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan 

Keuangan Desa". Dari penelitian ini di peroleh hasil penelitian bahwa 

berdasarkan analisis yang dilakukan, transparansi dan akuntabilitas secara 

simulton/uji statistik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain 

itu hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan 

akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan desa. 

4. Menurut Rahmi Fajri, Endah Setyowati dan Siswidiyanto tahun 2016 dalam 

penelitiannya yang berjudul “Akuntanbilitas pemerintahan Desa Pada 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian 

bahwa Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau 
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tanggung jawabnya dilihat dari pengelolaan keuangan yang berada di desa 

ketindan sudah berjalan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance. Namun, penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada 

jumlah persentase yang sedikit melebihi yang telah ditetapkan selain itu 

ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam 

realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa 

Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga 

tidak terulang permasalah tersebut. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian tersebut, Selain dari perbedaan  tersebut ada juga 

persamaan pada penelitian terdahulu maupun pada penelitian yang penulis lakukan 

yaitu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan masalah yang 

ada dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) 

DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pada kenyaataannya dana desa yang diterima oleh setiap desa belum mampu  di 

realisasikan dalam hal pengelolaan dan pengalokasikan dana dengan baik sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, karena masih banyaknya pemerintahan 

desa yang kurang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pengalokasian dana 

desa, serta kurangnya pemantauan dari pemerintahan pusat sehingga pengelolaan dan 

pengalokasian dana desa masih belum dikatakan transparansi dan akuntabel.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa 

kemungkinan masalah yang timbul sebagai berikut:  

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai Sumber-Sumber 

yang menjadi pendapatan desa. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan dan pengalokasian dana desa oleh perangkat desa 

masih rendah. 

3. Masih tingginya penyelewengan Dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan 

desa. 

4. Adanya fraud yang dilakukan oleh aparatur desa. 

5. Masih kurangnya kemampuan kualitas aparatur desa yang optimal dalam 

menggunakan media teknologi yang canggih. 

6. Masih banyaknya desa yang tertinggal di wilayah tertentu, karena kurangnya 

sosialisasi dan pelatihan dari pemerintahan pusat. 
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7. Masih banyaknya desa yang belum menggunakan Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes). 

8. Minimnya pengetahuan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. 

9. Belum terealisasinya prinsip-prinsip dari Good Governance dalam 

melaksanakan pemerintahan yang baik. 

10. Masih banyaknya desa yang belum siap mental dan kemampuan dengan adanya 

Undang- Undang No.6 tahun 2014. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2016:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan 

yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun rumusan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah Asosiatif. 

Menurut Sugiyono (2016:36) Asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang 

bersifat menanyakan hubugan antara variabel atau lebih”. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah pengaruh penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa. 

Bedasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap 

Pengelolaan Dana Desa? 

2. Apakah  Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa? 
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3. Apakah Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuntabilitas 

berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:3) “setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan 

tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, 

pembuktian dan pengembangan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pembuktian. 

Menurut Sugiyono (2016:3) “pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan 

untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan 

tertentu”.  

Penelitian ini ditunjukan untuk mendapatkan data empiris ada atau tidaknya 

pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuantabilitas terhadap Dana Desa. 

Maka sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh Penggunaan Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES) terhadap Pengelolaan Dana Desa. 

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana 

Desa. 

3. Untuk mengetahui apakah pengaruh Penggunaan Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai 

tujuan penelitian, untuk itu penelitian ini diharapkan memperoleh kegunaan sebagai 

berikut: 

1.5.1 Kegunaan teoritis  

Secara teoritis manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

Peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan teori 

dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan, dan 

membandingkan dengan realita yang ada dilapangan untuk memecahkan  

masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti. 

b. Mengembangkan Ilmu Akuntansi Pemerintah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dikembangannya ilmu Akuntansi 

pemerintahan yang diterapkan di pemerintahan desa dan penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis Penggunaan 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuntabilitas. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai gambaran dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa. 
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1.5.2 Kegunaan praktis 

Secara praktis manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintahan desa 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengangkat dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki setiap desa, serta bisa dijadikan sebagai 

bahan masukan atau tolak ukur pembuatan keputusan untuk kemajuan desa, 

agar dapat terciptanya pemerintahan yang baik yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Good Governence terutama dalam hal transparansi dan akuntanbilitas 

dalam mengelola dan mengalokasikan Dana Desa melalui suatu sistem yang 

terkomputersisasi (Siskeudes) yang mempermudah pemerintahan desa.  

b. Bagi Masyarakat dan pihak lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan terkait keuangan desa, serta 

dapat meningkatkan resvonsipitas dan partisipasi dari masyarakat dalam 

meningkatkan pembangun guna menciptakan kesejahtraan masyarakat desa 

baik itu dalam bidang pendidikan, pelatihan serta penyuluhan mengenai 

anggaran Dana Desa.  


