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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan 

bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dengan 

memperluas sistem desentralisasi yang dapat menyentuh pemerintahan terkecil 

yaitu desa. Usaha ini merupakan kelanjutan dari proses kesinambungan 

desentralisasi yang sudah dilakukan sejak lima belas tahun yang lalu (Antlöv et  

al.,2016). Oleh karena itu sistem desentralisasi memberikan kebebasan 

pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai 

kepentingan masyarakat didasarkan kepada kesepakatan masyarakat, hak asal 

usul dan atau hak tradisional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan dari desentralisasi  yakni agar 

pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi 

pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Nadir, 2013). Saat ini 

pembangunan nasional sudah tidak  lagi sepenuhnya berorientasi dari kota 

melainkan dari desa yang akan menjadi garda terdepan dalam keberhasilan dari 

program pemerintah (Rahayu, 2017). 

Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan 

ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan serta meningkatan 

kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan prinsip nawacita. Oleh karena
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 itu dalam pelaksanaannya diharapkan semua aparatur  desa  dapat meningkatkan 

kinerjanya, serta melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan dan 

pengawasan serta sebagai kontrol dalam hal membangun desa. Pasal  2 dalam  

UU No.  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa salah satu tujuan pengaturan desa 

adalah memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan, sehingga dengan adanya regulasi yang diterapkan pada aparatur 

pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja untuk meningkatkan perbaikan 

pembangunan, ketahanan  dan perekonomian  desa, karena pada dasarnya 

pembangunan sektor desa akan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan 

pembangunan nasional sesuai prinsip nawacita.  

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, terkait meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui 

pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki desa setempat serta melakukan 

pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berasal dari 

kewenangan lokal desa maupun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat. Terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat ditunjang dengan beberapa faktor salah satunya 

pengadaan keuangan desa yang memadai. Menurut Permendagri No 113 Tahun 

2014 Keuangan desa bersumber dari hasil pendapatan asli desa tersebut dan 

transfer dari beberapa pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD), bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta 

pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 

2014 Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang ditransfer langsung oleh 

pemerintah pusat ke pemerintahan desa, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan 

rakyat. Oleh karena itu rakyat berhak mengetahui alokasi dana desa yang 

dibelanjakan oleh pemerintah desa. Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat desa dalam mengelola potensi yang berasal dari dana desa menjadi 

salah satu tujuan dari prinsip nawacita (Permendagri, 2014).  

Transfer dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa merupakan 

upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat 

desa sehingga tidak ada lagi kesenjangan antar desa. Dana transfer tersebut 

nantinya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Dalam APBN 2019, anggaran ADD dialokasikan sebesar RP 70 

triliun. Angka ini menunjukkan bahwa  anggaran ADD 2019 meningkat 10 

triliun dari ADD 2018 yang hanya RP.60 Triliun (DJPK, 2019). Pada prinsipnya 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana 

pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun ke depan yang dibuat oleh 

Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan ke dalam peraturan desa dan sesuai 

pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, 

APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas 

masing-masing desa dapat berbeda sehinnga dibutuhkan peran kapasitas aparatur 

pemerintahan desa dalam penyusunan APBDesa (BPKP,2015).  
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Pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya keseluruhan kegiatan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 113  Tahun 2014). 

Perencanaan dan penganggaran desa disinyalir menjadi salah satu penyebab 

tertundanya pencairan dana desa yang berdampak pada kinerja keuangan desa 

(Dewi dkk, 2016). Pada tahap perencanaan, kepala desa menyusun Rancangan 

Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rancangan Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDesa). Permasalahan yang dihadapi desa pada tahap 

perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMD) yang tidak lagi relevan dengan perkembangan 

kebutuhan desa. Selain itu, desa juga mengalami kesulitan dalam menentukan 

prioritas rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dan rencana anggaran biaya. 

Permasalahan lainnya, desa terkadang kesulitan untuk memenuhi urutan siklus 

perencanaan. Oleh karena itu terdapat beberapa desa yang sudah mengesahkan 

APBDes, tetapi belum memiliki RKP Desa. Ketidaktepatan waktu pengesahan 

APBDes juga menjadi salah satu permasalahan dalam kinerja pengelolaan 

keuangan desa.  

Penetapan APBDes tahun anggaran 2016 menemukan banyak fakta yang 

terkait penetapatan penyusunan perencanaan APBDes. Masalah yang terjadi 

karena aparatur desa khususnya Kepala desa, BPD, PTPKD dan TPKDesa 

kurang menguasai tentang proses dan tata cara penyusunan APBDes yang benar 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Relianus, 2019).  
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Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa yakni pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mediati (2010) menyatakan bahwa lingkungan dan perencanaan 

yang strategis berpengaruh secara positif terhadap kinerja. Edwards (2011) 

membuktikan bahwa pemerintah memperoleh manfaat dari penerapan proses 

perencanaan strategis yang lebih komprehensif dalam kinerja yaitu 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas sedangkan dalam penelitian 

Prasetiawati (2015) mengatakan bahwa perencanaan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai pada Dis-hubkominfo Kab. Tanah Bambu. Oleh karena 

itu pada tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting untuk 

menentukkan tahapan selanjutan, peran aparatur desa dalam memahami keadaan 

desa dan apa yang dibutuhkan masyarakat sangat mempengaruhi kinerja 

pengelolaan keuangan desa. 

Menurut Suryokuncoro (2010) mengungkapkan bahwa kapasitas atau 

kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang  atau instansi 

dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur 

yang memiliki kapasitas yang berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga 

mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan 

keuangan yang profesional (Rafar et al.,2015). Akan tetapi permasalahan yang 

ada pada pemerintah desa adalah sumber daya manusia belum siap untuk 

mengimplementasikan regulasi tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan, sehingga setelah transfer dana dilakukan sering 



6 
 

 
 

muncul permasalahan baru. Dana yang dikucurkan langsung ke desa dari 

pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya 

penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna dan 

Abdullah, 2016). Penelitian Asrori (2014) mengungkapkan bahwa kapasitas 

perangkat desa dalam menyusun regulasi desa, baik dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, maupun dalam penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala 

desa masih kurang, tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami 

manajemen sumber daya manusia masih kurang, seperti adanya loncatan-

loncatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan desa. Jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas 

maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabel (Mada et al,. 

2017). 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa sejak tahun 2015 

hingga 2018, kasus dana desa mengalami peningkatan dari tahun ketahun, 

tercatat kurang lebih ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka 

korupsi yang nilai kerugiannya mencapai Rp 40,6 miliar (Ihsanuddin, 2018). 

ICW menilai bahwa salah satu faktor korupsi dimulai dari minimnya kompetisi 

yang dimiliki aparatur desa. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam penelitianya Munti dan Fahlevi (2017) 

menyebutkan bahwa telah ditemukan 15.100 kelemahan yang terjadi dalam 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015. Padahal, tercapainya 
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pembangunan desa  menjadi tujuan utama dari dana desa, sehingga kinerja 

pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh aparatur desanya. 

Al-Qur’an Surat an Nissa ayat 58 : 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََماوَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن تَْحُكُمىا بِاْلعَ إِنَّ  دِْل   اَّللَّ  

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا ﴿  ا يَِعُظُكْم بِِه ۗ إِنَّ اَّللَّ َ وِِعمَّ ﴾٨٥إِنَّ اَّللَّ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila 

menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan 

dengan  adil. Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha melihat”. 

  Ayat 58 dari Surat an Nisa tersebut menjelaskan bahwa Sesungguhnya 

Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya dengan sebenar-benarnya. Maka janganlah kalian (manusia) 

melalaikan amanat-amanat itu. Dan Allah memerintahkan kalian (manusia) 

untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan 

obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah 

sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk 

kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan 

kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya (Q.s An-Nissa 

ayat 58). 

Pemerintah  desa  merupakan pihak yang diamanati oleh masyarakat 

untuk menjalankan pemerintah desa baik dari  segi  administrasi  maupun  

pembangunan  desa  melalui  pengelolaan keuangan  desa. Hal  ini  juga  sejalan  
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dengan  teori stewardship. Stewardship theory menjelasakan mengenai situasi 

yang mana para menejemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan 

termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 

1991). Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara 

steward dan principal dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan bersama, 

ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan menjunjung 

tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan bersama dapat dicapai (Raharjo, 2007). 

Kaitannya dengan pemerintah desa selaku steward yang mengemban amanat 

dari masyarakat selaku  prinsipal  untuk  menjalankan  tugasnya  dalam  

pemerintahan  dan memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  hasil  kerja  dari  

tugasnya  kepada prinsipal. 

Pentingnya peran Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) dalam mengawasi 

pemerintah desa agar aparatur desa bekerja sesuai dengan perencanaan yang 

telah disepakati bersama masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD adalah institusi 

yang bertanggungjawab melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilkan area yang 

ditetapkan secara demokratis. Peran pengawasan keuangan yang dilakukan BPD 

meliputi pengendalian keuangan, pengawasan keuangan, pemantauan, evaluasi, 

serta supervisi sehingga diharapkan tidak ada celah bagi oknum yang ingin 

melakukan penyelewengan atas dana desa. Pengawsan terhadap pengelolaan 

keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan 
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berintegritas (Prsetyo dan Muis, 2015). Dalam pencapaian tugas dan fungsinya 

untuk mensejahterakan desa, BPD dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 

masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pengawasan BPD dapat mengetahui 

sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan sampai sejauhmana 

pula penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut 

(Roza dan Arliman 2017).  

Transparasi dalam pelaporan keuangan serta pengawasan yang minim 

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa sehingga dibutuhkan 

pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi 

komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan 

informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran 

informasi. Menurut Indriasari et al dalam Winda (2016) komputer sebagai salah 

satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat 

gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa 

mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. 

Kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan teknologi informaasi 

masih kurang, hal ini dibuktikan dengan banyakan aparatur desa yang belum 

pahanm komputer bahkan ada yang sama sekali tidak bisa mengoperasikan 

komputer (Kurniawati dan Sutirman, 2017). Dampak positif pemanfaatan 

teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan dalam memproses data, 

sehingga laporan keuangan menjadi andal. Oleh karena itu perlu adanya 

pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi informasi untuk 



10 
 

 
 

mendukung laporan keuangan desa. Teknologi informasi meliputi komputer 

(mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan 

(internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan 

dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).  

Terkait dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa, masih 

terdapat sebagian desa yang masih belum mempertanggungjawabkan LPJ 

(Laporan Pertanggung Jawaban) pada tahun 2015 kepada masyarakat (Sopan, 

2016). Serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga 

masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi pengelolaan anggaran 

dana desa. Oleh karena itu  pentingnya transparansi dalam sebuah anggaran akan 

mempermudah kerja aparatur desa dalam mengelola dana desa serta tidak ada 

lagi sikap curiga dan tidak percaya terhadap aparatur desa. Pentingnya aparatur 

desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa, karena akan 

bersangkutan dengan pencairan dana desa tiap tahapnya. Dimana ketaatan 

pelaporan keuangan harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukkan tiap-

tiap daerah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari  sebuah proses pelopran keuangan. Laporan 

keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan catatan dan laporan lain 

yang tidak terpisah dari laporan akhir keuangan. Dalam pemendagri Nomor 113 

Tahun 2014 pada asas asa pengelolaan keuangan  yakni asas tertib dan disiplin 

anggaran bermakna agar bahwa aparatur desa tertib dan disiplin anggaran yang 
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tercermin dari konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (Munti dan 

Fahlevi, 2017).  Oleh sebab itu semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan 

keuangan semakin bagus juga kinerja pengelolaan keuangan desa. 

Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa dituntut dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi, oleh sebab itu peran kinerja 

pengelolaan keuangan menjadi sangat penting didalam struktural pemerintahan 

desa kareana akan berkaitan dalam keberhasilan suatu pembangunan  dan  

pemberdayaan masyarakat  desa, untuk mewujudkan suatu keberhasilan 

pembangunan dan pemberdayaan desa sinergisitas antar komponen pengelola 

pemerintahan desa harus saling mempengaruhi dalam hal yang positif sesuai 

dengan tupoksi masing masing bagian.  

Berdasarkan dari pengertian dan fenomena yang ditemui sudah di 

paparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengelolaan 

keuangan desa. Penelitian ini mereplikasikan dari penelitian Munti dan Fahlevi 

(2017) variabel yang digunakan yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan 

pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa tiga variabel independen dalam penelitian tersebut 

mewakili sebanyak 50,07% variabel bebas yang mempengaruhi kinerja 

pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu masih terdapat 49,03% variabel 

bebas lain yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa.Oleh 

karena itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis 

menambahkan dua variabel bebas yang dapat mempengaruhi kinerja 
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pengelolaaan keuangan desa yaitu perencanaan danpemanfaatan teknologi 

informasidan mengambil studi pada Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten 

Sleman dengan alasan Kabupaten  Sleman  berada diurutan kedua yang banyak 

menerima dana desa (DJPK, 2019).  

Kabupaten Sleman untuk tahun 2019 akan menerima dana desa yang 

bersumber dari Anggaran Pembiayaan dana Belanja Negara (APBN) sebanyak 

Rp 99.035.176 milliar. Angka ini terbilang  tinggi dibandingkan dengan tahun 

2018 yang hanya mendapatkan Rp 81.187 milliar. Dana desa itu sendiri untuk 

tahun pertama sudah cair pada bulan Januari 2019. Kepala Bidang Administrasi 

Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 

menyatakan bahwa kenaiakan dana desa yang diterima Kabupaten Sleman tahun 

2019 meningkat 18 miliiar dibandingkan tahun kemaren(Aditya, 2019). Adanya 

peningkatan perencanaan kerja, maka akan dapat meningktakan kinerja pegawai. 

Oleh karena itu, jika kinerja aparatur desa meningkat sudah pasti memiliki 

perencanaaan yang baik serta pemahaman tentang pemanfaatan teknologi 

informasi karena akan mendukung kinerja aparatur desa.  

Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke 86 desa yang berada di 

Kabupaen Sleman, tiap-tiap desa nantinya akan mendapatkan 1 Milliar. Adanya 

kenaikan dana desa Pemerintah Kabupaten  Sleman  membentuk sekretaris 

bersama (Sekber) pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana 

desa guna mengoptimalkan penggunaan dana desa. Tujuan dibentuknya sekber 

yaitu untuk mengawasi persoalan dalam pengunaan dana desa, serta sekber 
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diharapkan dapat membantu pengelolan dana desa lebih optimal, sehingga dana 

yang di terima tiap-tiap desa nantinya digunakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(DPMD) Kabupaten Sleman juga rutin memberikan pembinaan untuk aparatur 

desa khusunya kepala desa dan bendahara selaku pemegang keuangan desa. 

Pembinaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana, serta 

membantu kepala desa dalam pengelolaan aliran dana dan pemanfaatan dana 

desa (Pranyoto,2019). Oleh karena itu Kabupaten Sleman dapat dijadikan acuan 

untuk desa yang lainnya dalam pengelolaan keuangan desa, karena 

keseriusannya dalam mengelola keuangan dana desa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Selain sukses dalam memberikan Inspektorat, Kabupaten Sleman telah 

berkomitmen untuk membuka konsultasi bagi desa yang masih ragu dalam 

pelaksanaan kegiatan baik proses perencanaan dan pengadministrasian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (Jalasutra, 2019). Hal 

tersebut tentu tidak lepas dari tingginya komitmen dan peran dari aparatur desa 

sehingga dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Kabupaten  Sleman 

sudah membuktikan asas asas terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hal ini 

terbukti karena empat desanya yaitu Desa Purwomatani, Desa Tamanmartani, 

Desa Selomartani dan Desa Sinduadi yang mendapatkan kategori desa terbaik 

dalam pengelolaan dana desa  dengan rata-rata serapan dana dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%. Hal ini dinyatakan oleh Kepala 
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Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatakan 

bahwa empat desa yang berada diwilayah kabupaten Sleman mendapatkan 

predikat desa terbaik dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh 

pemerintah pusat (Jalasutra, 2019). Berdasarkan pertimbangan ini, Kabupaten 

Sleman dijadikan sampel penelitian disamping kemudahan mendapatkan data 

yang sesuai dengan peneliti sedang lakukan. 

Diharapkan Kabupaten  Sleman  dalam  pengelolaan keuangan dana desa 

dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  contoh pengelolaan  keuangan  dana desa 

yang baik,  maka  penulis  akan  meneliti  tentang “Determinan Kinerja 

Pengolahaan Dana Desa” (Studi pada desa di Kabupaten Sleman, 

D.I.Yogyakarta). Fokus  penelitian  akan  melihat  beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dana desa yang meliputi, kapasitas 

aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan,kualitas pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, 

pemanfaatan teknologi informasi serta perencanaan. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa? 
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2. Apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa?  

3. Apakah kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh 

positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa? 

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa? 

5. Apakhah perencanaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan untuk mngetahui bukti empiris sebaga berikut : 

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh  kapasitas aparatur 

desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa? 

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan pelaporan 

keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?  

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas 

pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa? 

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa? 

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh perencanaan 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa? 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait pengaruh kapasitas 

aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, 

pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. Berikut beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh 

peneliti melalui penelitian ini : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitiann ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-

faktor Kinerja pengolahaan keuangan desa  dan dapat bermanfaat sebagai 

refrensi penelitian selanjutnya khususnya tentang pengelolaan keuangan desa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharpkan dapat membantu meningkatkan kinerja 

pengelolaan keuangan desa khususnya untuk aparatur desa dalam menjalankan 

tugas, pokok dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa 

dengan baik serta sesuai dengan regulasi yang yang telah ditetapkan. Aparatur 

desa juga dapat mengetahui tentang determinan kinerja pengelolaan keuangan 

desa sehingga akan membantu meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan manfaat untuk memberikan dorongan dalam 

tercapainya tujuan desa yaitu pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. 
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b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kefektifan dan 

keefesiensinann pengelolaan keuangan desa, karena desa menjadi garda 

terdepan dalam sebuah keberhasilan pembangunan nasional. Melalui penelitian 

ini diharapkan khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat 

menentukkan langkah selanjutnya terkait regulasi yang ditetapkan sehingga 

akan memperbaiki kienerja pengelolaan keuangan desa. Tercapainya prinsip 

Nawacita menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan pembangunan nasional. 

c. Bagi investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan investor dalam penanaman modal terkait, desa wisata, lokasi 

wisata dll. 


