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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia terbagi dalam beberapa daerah, dimana setiap daerah 

memiliki penyerapan dananya tersendiri  sesuai dengan asas otonomi dan tugas 

pembantuan yang mengarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

peningkatan daya saing daerah dan peningkatan oprasional infrastruktur daerah. 

Terwujudnya semua itu haruslah ditunjang oleh pemerintah dengan tata kelola 

yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi 

(Supatmoko,2015).  

Terwujudnya tujuan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dimulai 

dari wilayah terkecil untuk menunjang wilayah besar. Kemakmuran wilayah kecil 

akan menunjang kesahteraan pula bagi wilayah besar. Penunjangan akan 

tercapainya tujuan tersebut didukung oleh pemahaman akuntansi mengenai 

pengelolaan keuangan pemerintah yang selalu diperbaharui berjalan dengan 

kebutuhan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.  

Pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan merupakan tujuan pokok 

akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan (Nordiawan,2012 hal. 7-8). 

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dengan memberi informasi 

keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama 

periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan 

informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. 

Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, 

efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik. 

Pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala desa yang bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa sesuai dengan Undang- 

Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 bersamaan dengan penggunanaan dana desa. 
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Dimana setiap periodenya kepala desa akan membuat laporan mengenai 

perencanaan anggaran desa dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan akan 

dilaporkan kembali ke pusat pemerintahan, laporan perencanaan anggaran itu 

akan disusaikan dengan anggaran yang terealisasikan.  

Melalui dana desa ini pemerintah berharap dapat mengurangi ataupun 

menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang berada disetiap daerah, untuk 

menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut pemerintah menekannya dengan dana 

desa yang setiap tahunnya pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang 

cukup besar untuk diberikan kepada desa. Menurut Mentri Keuangan Sri Mulyani, 

kemiskinan tergantung dari berbagai hal, di tingkat desa masalah berada pada 

fasilitas. Fasilitas tersebut baik dalam pendidikan maupun pelayanan lainnya. 

Oleh sebab itu, dana desa yang diberikan pemerintah saat ini berubah menjadi Rp. 

800 juta untuk setiap daerah (Kompas.com).  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tiga tahun terakhir telah 

terjadi penurunan angka kemiskinan 4,5 %, turunnya tingkat kemiskinan tersebut 

dikarenakan adanya pemanfaat atau terserapnya Dana Desa dengan tepat.  

 

Tabel 1. Penerimaan DD Desa Girimukti 

No Tahun Besaran Dana 

1. 2016 Rp.  666.977.000 

2. 2017 Rp.  852.256.000 

3. 2018 Rp.  862.289.000 

         Sumber: Olahan Penulis (2018). 

 

Bertambah atau adanya kenaikan pada Dana Desa membuat desa akan lebih 

baik lagi dalam memajukan desa tersebut. Kenaikan itu dapat dilihat dari salah 

satu desa yang terletak di  Provinsi Jawa barat Kabupaten Cianjur yaitu Desa 

Girimukti. Desa Girimukti merupakan salah satu wilayah terpencil di Cianjur dari 

tiga ratus lebih desa. Semenjak tahun 2015 hingga saat ini Desa Girimukti 

berfokus pada pembangunan desa dimana pembangunan tersebut terletak pada 

pembangunan infrastruktur jalan desa. Desa Girimukti memiliki akses jalan yang 

buruk dengan jalan masih berupa tanah dan bebatuan  sehingga dana desa 
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girimuki lebih banyak disalurkan pada infrastruktur. Pada tahun 2017 tahap I 

Dana Desa tersalurkan 60% dan 40 % untuk tahap II kedua tahap Dana Desa 

tersebut disalurkan untuk inftastruktur.  

 

Tahun 2015 dana desa disalurkan kurang lebih 620 Juta, tahun 2017 dana desa sebesar 852 

Juta, tahun 2018 naik kurang lebih 10 Juta-an dana desa yaitu 862 Juta (Wawancara: Bapak 

Suhendi selaku sekertaris Desa Girimukti) 

 

Infrastruktur dibagi menjadi dua yaitu infrastruktur fisik dan nonfisik, 

infrastruktur fisik berupa pembangunan fasilitas dan infrastruktur non fisik berupa 

pelayanan dan pemberdayaan. Semua itu menjadi dasar seberapa besar dana desa 

itu akan diserap oleh desa, seperti Desa Girimukti.   

Berbeda halnya pada penelitian yang dilakukan Chasanah dkk (2017) 

Penelitian yang diberi judul Implementasi Kebijakan Dana Desa. Implementasi 

Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem 

Kulon belum berjalan secara optimal. Karena terjadi bias atau penyimpangan 

yaitu seluruh pemakaian DD 100% digunakan untuk pembanguna fisik, belum 

mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Selain itu masyarakat Desa 

Gumelem Kulon sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik 

lebih penting dari pada pemberdayaan. 

Rustiarini (2016) Penelitian yang berjudul Good Governance Dalam 

Pengelolaan Dana Desa menunjukan masih terdapat beberapa kelemahan yang 

berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan 

penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan 

ekonomis. Selain itu ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa sebagai 

tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja. 

Setyoko (2010) Penelitian yang berjudul Akuntabilitas Administrasi. Sistem 

dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci 

oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh 

aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan 

administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari 

pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, 
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serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas 

administrasi keuangan ADD. Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). 

Dari beberapa penelitian tersebut masyarakat harus ikut berperan dalam 

pengelolaan DD (Dana Desa), baik itu dalam perencanaan, proses dan 

pengawasannya. Masyarakat merupakan anggota paling bawah dalam 

pemerintahan, namun memiliki peran paling penting dalam tercapainya 

pemerintahan yang efektif dan akuntabilitas. 

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merasa 

tertarik dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai topik diatas dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan masalah 

pengembangan anggaran dana desa dengan judul  “Analisis Efektifitas 

Penyerapan Dana Desa dalam Peningkatan Infrastruktur Desa Girimukti 

Provinsi Jawa Barat “. 

 

I.2  Fokus Penelitian 

Setiap daerah memiliki masalahnya sendiri, dimana adanya tindakan yang 

tidak tepat pada periode sebelumnya harus tetap memajukan dan membangkitkan 

suatu daerah. Demi majunya infrastruktur suatu desa maka harus adanya 

pengelolaan dana desa yang tepat karena infrastruktur yang maju akan 

mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi suatu daerah.  

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada objek 

pelaku, yaitu Kepala Desa Girimukti Provinsi Jawa Barat untuk pencarian makna 

berdasarkan pengalaman pelaku. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa 

menjadi keputusan untuk majunya suatu desa. Didukung dengan wawancara 

bersama dengan informan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi dana desa. 

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif  bagaimana pun 

akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan 

penelitian. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah yang 

menentukan adalah keberadaan dilapangan (Moleong, 2010 hlm 94). Selain itu 

Ahmadi (2014 hlm 44) mengatakan pembuatan fokus atau penyaringan terus 
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dilakukan setelah mengumpulkan beberapa data dan mulai melakukan analisis 

awal. Fokus dalam penelitian ini adalah: 

a. Pengelolaan Dana Desa dan penggunaannya terutama dalam bidang 

infrastruktur. 

b. Kebijakan Kepala Desa dalam menyerap dana desa yang dapat 

meningkatkan infrastruktur desa. 

 

I.3  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti sampaikan diatas, kita dapat 

membangun rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa? 

b. Bagaimana perkembangan infrastruktur desa yang telah dilakukan oleh 

Kepala Desa Girimukti?  

c. Bagaimana kebijakan Kepala Desa dalam penyerapan dana desa yang 

efektif untuk mengembangkan infrastruktur desa? 

 

I.4  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat 

memberikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Desa Girimukti.  

b. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan infrastruktur yang telah 

dilakukan Kepala Desa Girimukti.  

c. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan Kepala Desa 

Girimukti dalam menyerap Dana Desa yang efektif untuk 

mengembangkan infrastruktur desa. 

 

I.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sendiri, peneliti dapat mengharapkan beberapa 

manfaat sebagai berikut: 

a.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan 

wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi 
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penelitian-penelitian selanjutnya yang mengenai efektifitas penyerapan 

dana desa dalam meningkatkan infrastruktur desa.   

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya menjadi penelitian yang lebih baik. 

2) Bagi desa 

Penelitian ini dapat dijadikan sosialisasi pada masyarakat dalam 

partisipasi mengembangkan infrastruktur desa dan kejujuran dalam 

penyerapan dana desa dengan efektif dan pengajaran yang tepat agar 

dapat mengembangkan desa lebih baik 

3) Bagi peneliti lain dan pembaca pada umumnya 

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan penelitian 

sejenis untuk dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi, dan 

dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

kita semua. 

4) Bagi masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan pentingnya 

mengetahui transparansi dari pengelolaan dana desa yang mereka 

dapatkan dari perkembangan desa dan pentingnya ketepatan dalam 

penyerapan anggaran dana desa demi kelangsungan kemajuan desa. 
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