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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa telah tumbuh dan berkembang jauh didalam sebuah Negara modern, 

yang sekarang ini dikenal dengan Negara Republik Indonesia. Namun, dalam 

perjalanannya desa justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan 

menertibkan rakyatnya. Desa didudukan sebagai organ Negara di dalam tatanan 

yang paling bawah, selain itu, didalam cara kerja birokrasi pemerintahan selama 

ini, desa berperan tidak lebih hanya sekedar kaki tangan pemerintah. Sebetulnya  

desa dilihat dalam dua hal, pertamadesa adalah suatu instusi kemasyarakatan yang 

diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat. Melalui desa ini masyarakat 

setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan 

konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Dalam konotasi inilah Desa 

didefinisikan sebagai masyarakat hukum maupun entitas sosial politik yang bukan 

hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingan- 

kepentingan sendiri(Purwo Santoso,2006:239).

Suprastruktur desa hadir atau berkembang, desa kemudian memiliki wajah 

ganda. Di suatu sisi desa tetap bertahan sebagai institusi kemasyarakatan dan 

disisi lain menjadi bagian dari terbentuknya rantai birokrasi  modern, seperti yang 

sudah diketahui bahwa dimasa orde baru pemerintah berkepentingan 

menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu sangat beragam di negeri ini. 

Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrument pembangunan yang 
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efektif dan efesien, dan keanekaragaman diseragamkan sebagai sebuah kendala. 

Ketika keunikan desa yag sangat kaya dengan keragaman diseragamkan oleh 

pemerintah, desa hanya sekedar menjadi entitas administrasi pemerintahan.

Dengan adaanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, maka 

desa di kembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat,sehingga dengan hadirnya 

otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, 

dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa dan partisipasi 

masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Desa tidak jauh berbeda dengan Otonomi 

Daerah,dimana untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, 

serta benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat 

terhadap pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif, Paradigma 

anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus 

bertumpu pada kepentingan publik: (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan 

hasil yang baik dan biaya rendah: (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan 

transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; 

(d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis 

pengeluaran maupun pendapatan: (e) Anggaran daerah harus mampu 

menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait: (f) 

Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya 

untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value 

for money (Mardiasmo, 2002 : 106).
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Pengelolaan keuangan merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang 

dilakukan untuk memanajemen keuangan. Jika dalam hal ini adalah Keuangan 

Desa,  maka kegiatan memanajemen keuangan tersebut dilakukan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa.  Pengelolaan keuangan desa di era otonomi 

yang sekarang dan sejak berlakunya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang 

Desa dan berlakunya PP No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa. Salah satu tujuan dilaksanakannya Undang-Undang Desa 

adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien, 

terbuka serta bertanggung jawab. Dengan berlakunya UU Desa tersebut, setiap 

desa akan mendapat dana yang dianggarkan dari APBD sebesar 1 Milyar dan akan 

dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 (Undang Undang Desa, Pasal 72). 

Dengan beberapa penjelasan mengenai anggaran daerah diatas, hal tersebut 

menjelaskan bahwasannya peran pengelolaan anggaran desa yang 

akuntabel/bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah 

penting, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Desa yang baru tersebut, 

diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan 

efisien, terbuka serta bertanggung jawab, sesuai salah satu tujuan dalam 

penerapan UU Desa No. 06 Tahun 2014.

Penerapan UU Desa No. 06 Tahun 2014, tentu mengharuskan pemerintahan 

desa agar lebih sadar terhadap prinsip akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas 

keuangan sangat penting untuk mulai diterapkan perlahan dalam pemerintahan 

terkecil, sehingga desa-desa mengalami kemajuan dan masyarakat desa 

mendapatkan kesejahteraan yang menyeluruh. Karena dengan adanya kesadaran 
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terhadap akuntabilitas, desa akan lebih terbuka terhadap masyarakat dan tentunya 

pengelolaan keuangan di desa juga sepenuhnya untuk masyarakat desanya. 

Namun pada kenyataannya, Fenomena yang terjadi adalah masih kurangnya 

kesadaran pemerintahan desa, sehingga masih banyak pula pemerintahan desa 

yang kurang transparan terhadap masyarakat desanya. Tak sedikit pula, desa-desa 

yang tidak dapat berkembang sehingga masyarakat tidak mampu mendapatkan 

kesejahteraan, karena tidak pernah ada program-program yang dapat menjawab 

permasalahan masyarakat desa. Oleh karena itu, program sadar akuntabilitas 

keuangan desa harus mulai dibangun dan diterapkan oleh setiap desa.

Desa Girisuko, merupakan salah satu Desa maju dan sadar terhadap 

akuntabilitas di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Desa tersebut juga terkenal 

memiliki pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik. Sejak berlakunya 

Undang-Undang Desa, Desa Girisuko merupakan salah satu desa yang telah 

menerapkan Undang-Undang Desa tersebut selama 1 tahun, yakni sejak tahun 

2015. Mengingat adanya dana desa dari APBN yang cukup besar untuk desa, 

tentunya pemerintah desa harus dapat mengatur dan mengelola keuangannya 

dengan baik, agar mampu mencapai tujuan utama pelaksanaan Undang-Undang 

Desa tersebut. Seperti penjelasan diatas, Salah satu tujuan dilaksanakannya 

Undang-Undang Desa adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, 

efektif dan efisien, terbuka, serta bertanggungjawab. Dengan demikian, sangat 

diperlukan penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa, agar 

mampu mencapai Pemerintahan Desa yang akuntabel dan bertanggungjawab.
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Desa Girisuko yang terkenal maju dan akuntabel tersebut, telah menerapakan 

Undang-Undang desa sejak pertengahan Tahun 2015 lalu. Meskipun masih 

terbilang sangat muda karena masih berjalan 1 tahun, Desa Girisuko mendapat 

predikat sebagai salah satu desa yang bagus sistem akuntabilitasnya (Harian Jogja 

: 20 Agustus 2016).Untuk mampu memahami dan melihat penerapan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa di Desa Girisuko, Kab. Gunungkidul Yogyakarta kita 

dapat melihat sistem akuntabilitas yang telah diterapakan di Desa tersebut.

Desa Girisuko, merupakan salah satu desa yang inovatif di Kabupaten 

Gunungkidul Yogyakarta, karena Desa Girisuko, Panggang memiliki web yang 

telah memaparkan Sistem Informasi Desa (SID) dan melihatkan bentuk 

pertanggungjawaban anggaran maupun program yang tertuang dalam APBDes. 

Sedangkan Peneliti dari Institute for Development Economic Analysis (IDEA) Tri 

Suci Wulandari mengatakan, Desa Girisuko menjadi desa percontohan 

transparansi dan akuntabilitas anggaran desa kepada masyarakat. Program ini 

diberi nama Desa Akuntabilitas Dana Publik. Harapannya dengan bentuk 

transparansi anggaran yang diunggah ke web desa bisa meningkatkan partisipasi 

public untuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Harian Jogja : 20 

Agustus 2016).

Dengan adanya gelar Desa Akuntabilitas Dana Publik hal ini dibuktikan 

dengan anggaran yang dipublikasikan didalam Sistem Informasi Desa (SID) 

Girisuko. Anggaran tersebut secara terperinci dapat telihat dibawah ini: 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girisuko Tahun 2016
N
o Uraian Anggaran

Pendapatan Desa Rp.1,576,043,784

Belanja Desa

A Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa

721,569,500

B Bidang Pembangunan Desa 618,562,984

C Bidang Pembinaan 
Masyarakat Desa 

102,075,400

D Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa

129,225,900

E Belanja Tak Terduga 4 ,610,000

Jumlah Belanja 1,576,043,784

Sumber : APBDes Desa Girisuko Tahun, 2016

Dari data diatas terlihat bahwa gelar yang disandang sebagai Desa 

Akuntabilitas Dana Publik bukan hanya sebuah gelar tetapi juga dibuktikan 

dengan adanya anggaran diatas yang termuat didalam Sistem Informasi Desa.

Sistem Informasi Desa di desa Girisuko, terbilang masih sangat baru karena 

masih berjalan sekitar 1 tahun. Wakil Bupati Gunung Kidul dalam Harian Jogja ( 

Agustus 2016) juga mengatakan, bahwa SID merupakan salah satu bentuk bukti 

bahwa desa Girisuko adalah desa yang peduli terhadap akuntabilitas desa;  

sehingga desa Girisuko menjadi salah satu desa yang dinilai cukup transparan dan 

akuntabel. Untuk itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin 

memahami dan melihat lebih jauh terkait penerapan akuntabilitas anggaran desa 

di Desa Girisuko, Kab. Gunungkidul Yogyakarta, sedangkan judul penelitian yang 

diangkat penulis adalah : “ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS 
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KEUANGAN DESA DALAM SISTEM INFORMASI DESA (SID) Studi Di 

Desa Girisuko, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta”.Penelitian ini diharapkan 

akan mampu mengungkapkan gambaran penerapan akuntabilitas keuangan desa 

dalam sistem informasi desa di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang. Kabupaten 

Gunungkidul, Yogyakarta, dan tentunya juga dapat memberikan identifikasi 

terkait kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Keuangan dalam Sistem Informasi 

Desa (SID) di Desa Girisuko, Kab. Gunung Kidul - Yogyakarta?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

Penerapan Akuntabilitas Keuangan dalam Sistem Informasi Desa (SID) di 

Desa Girisuko, Kab. Gunung Kidul - Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan desa dalam Sistem 

Informasi Desa (SID)

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

penerapan akuntabilitas keuangan desa dalam Sistem Informasi Desa 

(SID)
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penerapan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa di Desa Girisuko, Kab. Gunung Kidul – 

Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan Dapat memberikan informasi berharga 

mengenai Penerapan Akuntabilitas Keuangan Desa dalam Sistem 

informasi Desa (SID) di Desa Girisuko, Kab. Gunung Kidul – 

Yogyakarta. 

b. Penelitian ini diharapkan Dapat memberikan sumbangan teori 

konseptual berupa prinsip serta peraturan dalam Penerapan Keuangan 

Desa dalam Sistem Informasi Desa.

c. Penelitian ini juga diharapkan Dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas kerja aparatur desa 

dalam menerapkan Akuntabilitas Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:

a. Sebagai bahan dan masukan dalam memperbaiki Penerapan 

Akuntabilitas Keuangan Desa dalam Sistem informasi Desa (SID) di 

Desa Girisuko, Kab. Gunungkidul Yogyakarta.

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan 

pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas Keuangan Desa.
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c. Sebagai masukan bagi Desa Girisuko, Kab. Gunungkidul Yogyakarta 

dalam penerapan Keuangan Desa dalam sistem informasi desa.

E. Kerangka Teori 

1. Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unitorganisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk 

menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan 

prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus 

ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat 

spesifikmengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. 

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dana akuntabilitas 

adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun 

penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwadalam 

akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan 

segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada 

pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan 

memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya 

atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan 

pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal 
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inimaka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama 

masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan menurut Peter Salim istilah akuntabilitas berasal dari 

istilah dalam bahasa inggris accountabilityyang berarti 

pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau 

keadaan untuk diminta pertanggungjawabannya(Peter Salim, 1987:16). 

Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen 

penggerak berjalannya sebuah kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan 

kewenangannya masing-masing. (Suherman Toha, 2007) Selanjutnya 

penulis akan memaparkan definisi akuntabilitas. Menurut Mardiasmo 

(2004:20) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah: 

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban- kewajiban dari individu – 

individu atau penguasa yang dapat dipercayakan dalam mengelola sumber 

daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-

hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas sangat erat 

dengan instrument untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian 
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hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparansi kepada 

masyarakat.

Akuntabilitas dilakukan dengan memberikan akses kepada semua 

pihak yang berkepentingan, bertanya dan menggugat pertanggungjawaban 

kepada para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, 

daerah dan masyarakat. Mardiasmo (2002 : 104) mengemukakan bahwa 

secara garis besar manajamen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran 

daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan 

pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua 

komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah 

daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah 

(Mardiasmo, 2002 : 105) yakni terdiri dari :

Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi diartikan 

bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk 

mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 

banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban 

publik yang menyatakan dalam proses penganggaran mulai dari 

perencanaan penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Bupati, DPRD, dan 



12

masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 

mengetahui tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana 

ataupun pelaksanaan anggaran yang ada

Ketiga, prinsip value for money yang bearti harus diterapkannya tiga 

poin penting dalam proses penganggaran yaitu, ekonomis, efesiensi, dan 

efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber 

daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisensi 

merupakan penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang 

maksimal. Efektifitas merupakan penggunaaan anggaran yang ada harus 

mencapai target- target atau tujuan kepentingan public. Tata kelola 

pemerintahan yang baik merupakan salah satu hal yang harus dibuktikan 

kepada masyarakat. Salah satu poin tata kelola pemerintahan adalah 

akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara Negara wajib untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa 

akuntabilitas keuangan. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian 

pemerintah diharuskan selain mempertanggungjawabkan hasil- hasil yang 

dicapai juga mempertanggungjawabkan uang yang digunakan.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka untuk 

penyelenggraan pemerintahanan desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa. Keuangan desa merupakan pendapatan asli desa, 

APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi 
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kewenangan desa diperoleh dari APBDes, bantuan pemerintah pusat  dan 

bantuan pemerintah daerah. penyelenggraan urusan pemerintah daerah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, 

sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang 

diselenggarakan oleh pemerinta desa didanai oleh APBD (Nurcholis, 

2011:81).

Sementara itu menurut HAW Widjaja dalam buku otonomi desa, 

keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada sebuah prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki 

potensi yang sangat strategis, sehingga diperlukannya adanya sebuah 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah 

(Widjaja, 2005:133)

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa didalam  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa, pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan 

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 

dan disiplin anggaran.

Tidak hanya berdasarkan Permendagri saja, Peraturan terkait pedoman 

pengelolaan keuangan desa juga harus dibuat oleh setiap daerah melalui 

peraturan bupatinya untuk memudahkan pengimplementasian Permendagri 

No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa, yang juga merupakan 

pengaplikasian dari ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa, sehingga dengan adanya pedoman pengelolaan 

keuangan desa yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut, setiap 

desa dalam daerah tersebut akan lebih memahami pedoman pengelolaan 

keuangan desa yang harus dilaksanakan.

Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, juga telah memiliki peraturan 

bupati terkait pedoman pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa, Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Gunungkidul No. 49 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 

1 ayat 1, Keuangan Desa dikelola berdasarkan azaz : transparan, 

akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan 

Desa adalah Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa.
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Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa akan dibantu oleh 

PTPKD. PTPKD merupakan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang 

membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 

Tim PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari : (a) 

Sekretaris Desa; (b) Kepala Seksi/Kepala Bagian; (c) Kepala Urusan; dan 

(d). Bendahara Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2015 mengatur pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan 

Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 yang menetapkan 

bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDesa disusun oleh sekretaris 

desa dan disepakati bersama setelah dibahas oleh BPD dan disahkan oleh 

Kepala Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. 

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. 

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya 

(RAB).

Pengajuan pendanaan harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan 

disahkan oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab 

terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. Bendahara 
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Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi 

tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, tercantum 

dalam pasal 57 dan 58 Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2015 tentang 

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gunungkidul yakni  dilakukan 

oleh Aparatur Pengawas Fungsional dan BPD yang melakukan 

pengawasan secara umum terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam 

rangka pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai 

oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain 

didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanjanegara.

Dan aanggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada 

bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa 

yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan 
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dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan 

melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB 

Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala 

Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: (Puji dan 

Widyaiswara,2015)

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan

4. Pelaporan

5. Pertanggungjawaban

Gambar 1.1

Model Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

(Sumber: bppk.kemenkeu.go.id di lihat 19/02/207 Pukul 20.00)

Gambar di atas menjelaskan bagaimana siklus dalam proses 

Pengelolaan keuangan yaitu: (Doddy, 2015:2-4)
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a. Perencanaan 

1. Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa Tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan

2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa.

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di sampaikan oleh 

Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. BPD membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 21 (dua puluh 

satu) hari sejak Rancangan Peraturan Desa trntang APBDesa 

diterima oleh BPD

5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

paling lambat bulan oktober tahun anggaran sebelumnya.

b. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses 

penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 

Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman 

dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan 

pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program 

dankegiatanyangmenjadikewenangandesa.ProsesPenyusunanAPB 

Desa dimulai dengan urutan sebagaiberikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan 
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kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah 

ditetapkan.

2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa

3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakatibersama.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama 

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa 

dan BPD.

5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 

disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan 

lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa 

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal 

Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 

waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang 

lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 

7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak diterimanya hasil evaluasi. 
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Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 

Kepala Desa tetap menetapkan  Rancangan  Peraturan  Desa  

tentang  APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota 

membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota 

yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun 

anggaran sebelumnya.

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 

tanggal 31 Desember tahun anggaranberjalan.

c. Pelaksanaan 

1. Pendapatan dan Belanja Desa dalam APBDesa di jabarkan dalam 

Dokumen pelaksanaan APBDesa (DPA) Rencana Anggaran Biaya 

(RAB)

2. DPA digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala 

Desa selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas 

Desa

4. Semua peneriman dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah

d. Penatausahaan

1. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh 

Bendahara Desa
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2. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan 

pererimaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 

penerimaan

3. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan 

pengeluaran terhadap seluruh pengeluaran

4. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang 

yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan 

pertanganggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya

e. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laoran realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan 

semester akhir tahun

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan julitahun berjalan

3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Januari tahun berikutnya

f. Pertanggungjawaban 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran

2. Laporan pertanggungjawaban relisasi pelaksanaan APBDesa terdiri 

dari pendapatan, belanja, pembiayaan
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3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa dilampiri :

- Format laporan pertanggungjawaban relisasi pelaksanaan APBDesa 

tahun anggaran berkenaan

- Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran Berkenaan

- Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa

3.  Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya 

perubahan paradigma pembangunan desa membuat SID menjadi penting 

peranannya. Karena itu, perlu dikembangkan SID yang sesuai dengan visi 

UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. 

Oleh karenanya, SID diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 06 

Tahun 2014 Tentang Desa, melalui pasal 86. Karena itu dalam Pasal 86 

ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk 

mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah 

Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan 

lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota 
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menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk 

desa. 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, tidak 

diatur secara khusus tentang sistem informasi serupa SID, sehingga di 

dalam Undang-Undang Desa ini ditegaskan pentingnya SID dalam 

perencanaan dan pembangunan desa.

a. Prinsip Penerapan Sistem Informasi Desa

Penerapan sistem informasi desa idealnya dilakukan dengan mengacu 

pada prinsip-prinsip penting (Media Keuangan Desa : 2015) antara lain:

1. Sistem Informasi Desa adalah kewenangan dan kewajiban 

pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota;

2. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan 

sebagai data terbuka (open data);

3. Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber 

daya manusia.

4. Penerapan Sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan 

peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang 

relevan dengan kewenangan lokal berskala desa;

5. Penerapan Sistem Informasi Desa harus mengakomodir kebutuhan 

desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa;
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6. Standarisasi Data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan 

kesempatan pemeratah desa untuk mengembangkan data yang 

relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa;

7. Dan, Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan 

mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan 

yang berbeda-beda di setiap lokasi.

b. Tiga Komponen Utama Sistem Komputer Pada SID

Dalam sistem informasi desa dibutuhkan 3 Komponen Utama 

Pembangun Sistem Komputer, Ketiga komponen yang dimaksud adalah 

perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software), dan juga 

manusia/pengguna (Brainware). Berikut adalah penjelasan tentang ketiga 

komponen tersebut.

1. Hardware

Hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang 

terdapat  dalam sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan 

diraba keberadaannya. Apabila  tidak terdapat perangkat keras dalam 

sistem komputer, maka tidak akan ada yang dapat dioperasikan. 

Perangkat keras (Hardware) ini terdiri atas bebrapa perangkat 

input/output, perangkat penyimpanan, perangkat pemproses. Masing-

masing perangkat tersebut adalah , keyboard, mouse, hardisk, monitor, 

RAM, CPU, dan lain-lain. Perangkat-perangkat keras tersebut saling 

membentuk satu kesatuan sehingga dapat difungsikan.
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2. Software

Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang 

digunakan dalam komputer berupa intruksi-intruksi (perintah) yang 

dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang 

mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Tanpa 

adanya software, perangkat keras komputer tidak akan bisa 

dioperasikan.

Apabila perangkat lunak ini tidak ada maka bagaimana perangkat 

keras yang ada akan dioperasikan. Dengan adanya software  atau 

perangkat lunak ini, kita dapat mengakses  komputer untuk melakukan 

berbagai bentuk pekerjaan , seperti mengetik, mendengar musik, 

menonton video, dan lain-lain. Software utama yang harus ada dalam 

komputer adalah sistem operasi,program aplikasi dan bahasa program,  

kemudian sistem operasi tersebut dilengkapi dengan berbagai macam 

aplikasi default maupun aplikasi tambahan lainnya jika diperlukan.

3. Brainware

Brainware merupakan pemakai atau pengguna komputer, dengan 

kata lain adalah orang yang mengoperasikan perangkat keras 

komputer melalui software yang ada di komputer tersebut. Secanggih 

apapun komputer, jika tidak ada pengguna yang mengoperasikan 

(barinware), maka keberadaan komputer tersebut sama saja sia-sia. 
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Karena komputer tersebut tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa 

dioperasikan oleh pemakainya.

Ketiga komponen diatas, hardware, software, dan brainware 

memiliki fungsi dan peran yang mengikat atau saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya. Jika satu komponen saja tidak terpenuhi, maka 

komputer tersebut tidak akan pernah bisa beroperasi. Karena 

komputer hanyalah sebuah rangkaian elektronika yang hanya 

berfungsi jika didukung dengan komponen lainnya, yaitu software dan 

brainware.

F. Kontribusi Sistem Informasi Desa dalam Akuntabilitas Keuangan Desa

1. Transparansi

2. Partisipatif

3. Mempercepat Pelayanan

G. Kerangka Pemikiran

Sejak berlakunya Undang Undang Desa No. 06 Tahun 2014 Tentang 

Desa, Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri 

urusannya, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Bersamaan 

dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman pelaksanaan UU Desa No. 06 

Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2015 telah mengatur pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan 
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Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan 

desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang 

selanjutnya disingkat PTPKD dan dilaksanakan berdasarkan azas: transparan, 

akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Agar pengelolaan 

keuangan desa dapat dilaksanakan secara akuntabel, maka diperlukan 

kejelasan dalam setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun 

administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan salah satu Visi UU Desa yakni menjadikan desa 

kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya, terdapat Sistem 

Informasi Desa (SID) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 

06 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui pasal 86. Karena itu dalam Pasal 86 

ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk 

mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa 

agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. 

SID adalah sistem olah data dan informasi berbasis komputer yang dapat 

dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa serta masyarakat secara luas. 

Hal ini tentu memudahkan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran desa 

yang digunakan, penggunaan anggaran tentunya akan lebih mudah diawasi 

dan lebih transparan dan akuntabel lagi. Anggaran desa yang akuntabel dan 

transparan tentu akan meniptakan kepercayaan penuh masyarakat terhadap 

pemerintahan desa.
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Kerangka pemikiran akuntabilitas anggaran desa dalam Sistem Informasi 

Desa di Desa Girisuko,Panggang. Kabupaten Gunungkidul – Yogyakarta 

dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikiran sebagaimana gambar 1.1 

berikut:

Gambar 1.2

Kerangka Konseptual Penelitian

Undang Undang Desa No. 06 Tahun 
2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa

Peraturan Bupati GunungKidul No. 49 
Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas

Anggaran/Keuangan Desa dalam 
Sistem Informasi Desa (SID)

Pertanggungjawaban 
Keuangan Desa 

dalam SID

Pelaksanaan 
Keuangan Desa 

dalam SID

Perencanaan 
Keuangan Desa 

dalam SID
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H. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan asas-asas 

pelaksanaannya yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan sebuah  hasil dari adanya proses kerja 

dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit kelompok yang 

terstruktur dan terorganisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk 

menerima pertanggungjawaban, karena transparansi dan akuntabilitas 

adalah dua kata kunci didalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik.
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I. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam 

pelaksanaan Pengolaan Keuangan Desa oleh pemerintah desa Girisuko di 

gunakan beberapa indikator, adapun indikatornya yang dipergunakan 

merupakan teori menurut Puji dan Widyaiswara, 2015 adalah sebagai 

berikut :

1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

a) Perencanaan Keuangan desa

b) Penganggaran keuangan desa

c) Pelaksanaan keuangan desa.

d) Penatausahaan keuangan desa.

2. Akuntabilitas pemerintahan desa

a) Adanya laporan yang di sampaikan oleh pemerintah desa

b) Adanya kebenaran dalam laporan pemerintahan desa

c) Adanya Transparansi laporan oleh pemerintahan desa.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang ilmiah untuk mendapatkan 

data yang akurat dengan tujuan penelitian. Dengan metode penelitian, peneliti 

akan menjelaskan konsep penelitiannya. Sehingga dengan metode penelitian 

inilah kita dapat memahami proses penelitian dan kebutuhan penelitian secara 

detail. Metode penelitian yang peneliti uraian dibawah ini meliputi: jenis 



31

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun menggunakan jenis penelitian 

deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan dalam meneliti atau 

menganalisa status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif yaitu 

menggambarkan keadaan obyek, data-data yang dimiliki secara faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian eksploratif 

yaitu penelitian yang mencari suatu permasalahan dan fakta-fakta 

tersembunyi.

Dalam penelitian ini peneliti memusatkan pada pemecahan masalah yang 

aktual, data mula-mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisa. Kemudian digunakan teknik studi kasus, yaitu memusatkan 

perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail. Subyek yang diteliti 

terdiri dari satu unit yang dipandang sebagai kasus, studi kasus ini 

mempunyai sifat mendalam dan mendetail yang diusahakan untuk 

menghasilkan gambaran yang panjang yaitu hasil pengumpulan dan analisis 

data kasus dalam satu jangka waktu (Surachman; 1978:23).
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2. Fokus atau Ruang Lingkup penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan akuntabilitas 

Keuangan Desa dalam Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Girisuko, 

Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul – Yogyakarta. Sehingga 

peneliti, menitikberatkan penelitiannya pada akuntabilitas Keuangan desa 

(tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban) yang dilihat dalam Sistem Informasi Desa (SID) nya.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Girisuko, Kecamatan 

Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta. Desa Girisuko 

merupakan desa yang cukup maju di Kabupaten Gunungkidul. Desa Girisuko 

dikenal sebagai salah satu desa yang mampu menerapkan akuntabilitas desa 

secara baik, bahkan menurut Wakil Bupati Gunungkidul dalam (Harian Jogja: 

2015), disebutkan bahwa desa terbaik dalam penerapan akuntabilitas desa 

adalah Desa Girisuko, Kecamatan Panggang.

4. Unit Analisis Data

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang 

diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai unit analisis adalah Penerapan Akuntabilitas Keuangan Desa dalam 

Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Girisuko Kabupaten Gunungkidul, 

Yogyakarta.

5. Subyek Penelitian
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Dalam  penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah 

informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara.Informan 

dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria 

atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, pemilihan informan 

didasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aparatur atau Staff Desa dan Pelaksana Keuangan Desa Girisuko,  

Kabupaten Gunungkidul dan merupakan pemimpin dalam bagian-

bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa

b. Staff Desaatau jajaran organisasi pemerintahan desayang memahami 

sistem penganggaran dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa 

Girisuko.

c. Terlibat langsung dan tidak langsung pada penerapan penganggaran 

berbasis kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Desa Girisuko, Kab. 

Gunungkidul.

d. Bersedia Menjadi Informan dalam penelitian ini.

Sehingga, beberapa Subyek Penelitian (Informan) yang dipilih peneliti 

sebagai Narasumber dalam penelitian di Desa Girisuko, Kabupaten 

Gunungkidul terdiri dari beberapa informan, berikut;

1. Lurah Desa Girisuko, Kabupaten Gunungkidul

2. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Girisuko

3. Kepala Urusan Pembangunan Desa Girisuko

4. Staff Desa Girisuko yang memahami Keuangan Desa
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5. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, Desa Girisuko Gunungkidul

6. Masyarakat Desa Girisuko

6. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian dapat dikumpulkan dengan menggunakan 

berbagai sumber. Sumber data dapat berupa Informan, Peristiwa atau 

aktivitas, tempat atau lokasi dan dokumen atau arsip. Sedangkan Silalahi 

(2009: 289) membedakan sumber data menjadi sumber data primer dan 

sumber data skunder. Uraian terkait pembagian sumber data tersebut 

dijelaskan pada paragraf dibawah ini:

a. Sumber Primer

Menurut Sugiyono (2012: 8), Sumber Primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data langsung ke pengumpul data. Senada dengan 

pendapat Sugiyono, Silalahi (2009: 289) juga berpendapat bahwa Sumber 

primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari 

pelaku yang disebut first hand information.Sumber data Primer dalam 

penelitian ini berupa hasil naskah wawancara dari Informan (Subyek 

Penelitian yang terlibat dalam penganggaran desa dan Sistem Informasi 

Desa di Desa Girisuko, Panggang. Yang terdiri dari : ( Lurah Desa 

Girisuko, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Girisuko, Kepala Urusan 

Pembangunan Desa Girisuko, Staff Desa Girisuko yang memahami 

Keuangan Desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, Desa Girisuko 

Gunungkidul, Masyarakat Desa Girisuko)
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b. Sumber Skunder

Sedangakan sumber penelitian skundermenurut Sugiyono ( 2012: 8), 

Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Sumber sekunder atau second-hand information meliputi artikel dalam 

jurnal, buku yang mengevaluasi atau mengkritisi penelitian original yang 

lain dan juga berupa laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah serta 

analisis para ahli.

Dalam hal ini, Sumber data Sekunder yang digunakan peneliti adalah 

adalah dokumen penganggaran Desa Girisuko, Panggang khususnya 

perencanaan dan penganggaran yang meliputi RPJM Desa, Rencana Kerja 

Desa, APBDes, Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)/LKPJ, Laporan 

Musyawarah Desa, Laporan RAPBDes dan data-data yang diperoleh 

berupa berita-berita dari koran/online dan website desa Girisuko, 

Panggang yang dapat mendukung penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi atau data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan, (Sugiyono 2011:224). Data merupakan bahan yang penting 
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dalam penelitian, karena data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan 

dan mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yakni:

a. Wawancara

Sugiyono (2009: 157) memaparkan bahwa wawancara merupakan salah 

satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, dilakukan dalam studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam.Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara untuk mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam dalam penelitian, yakni untuk menjawab bagaimana 

penerapan akuntabilitas anggaran desa dalam Sistem Informasi Desa (SID) 

di Desa Girisuko, Kabupaten Gunungkidul – Yogyakarta. Dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan dengan :

1. Lurah Desa Girisuko, Kabupaten Gunungkidul

2. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Girisuko

3. Kepala Urusan Pembangunan Desa Girisuko

4. Staff Desa Girisuko yang memahami Keuangan Desa

5. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, Desa Girisuko 

Gunungkidul

6. Masyarakat Desa Girisuko

Dari wawancara inilah akan didapatkan informasi mengenai bagaimana 

penerapan akuntabilitas penganggaran desa dalam Sistem Informasi 
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Desaserta kendala apa saja dalam penerapannya di Desa Girisuko, 

Kabupaten Gunungkidul – Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, karya 

monumental. Studi dokumen merupakan metode pelengkap dari observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugyono,2011: 240).

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan 

pengumpulan Dokumen yang dijadikan bahan pendukung dalam menganlisa 

data dan didapat sebelum penelitian, diantaranya meliputi dokumen-

dokumen resmi seperti: Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, 

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No. 49 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa.

8. Teknik Analisis Data

Menurut bogdan dan Biklen (1992, dalam  Moleong, 2012 : 248 ) analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi sebuah data yang dapat 

dikelola, mengsistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat untuk 

diceritakan kepada orang lain. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara 

mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan 

data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun dan 

menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan 

dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan jenis 

penelitian diatas, peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman 

untuk menganalisis daa dari hasil penelitian. Adapun model interaktif yang 

dimaksud sebagai berikut :

Gambar 1.3
Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber :  Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen  analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian dilapangan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah 

ditentukan.

b. Reduksi Data
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Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, 

memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Pada tahap ini,  peneliti melakukan reduksi data 

dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat abstraksi 

dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. 

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi.Data yang 

diperoleh dianalisis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, 

catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Peneliti membuat daftar 

awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis 

dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

d. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah 

penarikan kesimpulan dari verifikasi.Berdasarkan data yang telah 

direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung 

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.Kesimpulan 

adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah 

diungkapkan oleh peneliti sejak awal.


