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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang membagi daerah indonesia 

atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan 

pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada 

masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, 

upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub 

sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

 Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung 

dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan 

pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di 

pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk 

Indonesia. 

 Undang-undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan 

mendapatkan kuncuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kuncuran dana 

tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai 
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kepada desa tetapi, jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa 

berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. 

 Definisi pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem pemerintah Negara kesatuan 

Republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 

nama lain yang dibantu pleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa  masyarakat, hak asasi 

dan adat istiadat desa. 

 Pemerintah akan mencapai dana desa dari pemerintah pusat ketingkat 

provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp. 20,76 triliun mulai bulan april, dimana 

setiap desa akan memperoleh jumlah dana sebesar Rp. 750 juta, tetapi realisasi 

dana nya hanya sebesar 100 sampai 300 juta yang di terima oleh desa. Dana desa 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) di 

prioritaskan untuk mendapat pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan 

pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 

di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pengelolaan 

keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu 

pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, dan 

sejahtera. Dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, 

tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, dan efektif 
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diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan 

cepat. 

 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Dalam mewujudkan pengelolaan yang baik dalam 

penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat 

tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipasif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin. Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang 

kepala desa sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab utama dibidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman 

dan ketertiban serta menumbuhkembangkan semangat pembangunan yang dijiwai 

atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan 

dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, 

pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi 

dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik 

pula. Oleh karna itu, bisa dikatakan bahwa berhasil tau tidaknya suatu 

pembangunan dilihat dari keuangan yang dikelola oleh pemerintah dalam hal 

pemerintahan desa. 

 Dalam menyusun dan mengelola keuangan, kepala desa dibantu oleh 

badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap 

tahun sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan pembangunan dipemerintahan 

Desa maka, pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus 

dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama-sama dengan rakyat 
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mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak 

diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu 

saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri. 

  Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan 

yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh 

rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas 

keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk 

mencapai tujuan administrasi negara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan 

rakyat yang merata.  

 Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara 

praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan 

pengelolaan keuangan desa (permendagri nomor 20 tahun 2018) dan adanya 

alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap 

proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan 

permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

 Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, 

karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber 

daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan 
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dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam 

pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses 

pembayaran. Penatausahaan merupakan rangakaian kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta 

prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat 

segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan 

pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan 

merupakan suatu bentuk pennyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan 

ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang 

ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapar mengelola 

keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber 

pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. 

 Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Tanoh Subukh Kecamatan 

Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan salah satu Desa yang 

menerima Dana Desa dari pemerintahan pusat, selain dana desa, desa Tanoh 

Subukh juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak desa 

(APBD). Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Tanoh 

Subukh dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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 Tabel 1.1 : Rincian Pendapatan Desa Tanoh Subukh Tahun 2018 

No Sumber Pendapatan 2018 

1 Pendapatan Asli Desa - 

2 Dana Desa Rp. 966.909.600  

3 Alokasi Dana Desa Rp. 119.240.000 

4 Bagi Hasil Pajak Rp.     9.300.000 

 Total  Rp.1. 095.449.600 

Sumber:pemerintahan Desa Tanoh Subukh 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah pendapatan Desa Tanoh 

Subukh pada tahun 2018 sebesar Rp.1.095.449.600, Oleh karena itu besarnya 

jumlah pendapatan yang diterima memerlukan perencanaan, pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik dan  karena dengan 

adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud 

pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri. 

 Permasalahan yang muncul pada saat ini khususnya di pemerintahan desa 

selalu diakibatkan karena perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan 

permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan 

desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin 

anggaran dengan baik serta menjadi suatu karakter yang mendominan dalam 

budaya administrasi birokrasi dalam sektor publik dan masih rendahnya SDM dan 

efektifitas kelembagaan dan tata kelola penerimaan desa serta pelayanan terhadap 

masyarakat desa. Adapun Fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan 
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keuangan Desa yang penulis lihat dari Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul 

Rahmah Kabupaten Aceh tenggara dimana dalam data keuangan pendapatan desa 

masih terdapat data yang kurang jelas sehingga masyarakat kurang memahami 

perencanaan dan pengeluaran kas di Desa Tanoh Subukh. Hal ini tentu 

bertentangan dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada 

permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang 

pengelolaan keuangan desa di Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah 

Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tanoh Subukh 

Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Definisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah : 

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara dan 

sollem dam das sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa 

yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang 

tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”
1
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah pengelolaan 

                                                           
1
 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Edisi Pertama, Cetakan 21; Rajawali Pers, 

Jakarta,2012, hal.12 
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keuangan Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh 

Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 

2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui Apakah 

pengelolaan keuangan Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten 

Aceh Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 

Tahun 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

tentang analisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tanoh Subukh 

Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara. 

2. Bagi Pemerintah 

Diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa Tanoh Subukh 

Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara. Khususnya 

mengenai pengelolan keuangan desa dengan melibatkan pastisipasi 

masyarakat yang baik. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih memahami bagaimana 

pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan 
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kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan 

desa. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana 

pengelolaan keuangan desa. 

. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Desa 

2.1.1 Pengertian Desa 

 Desa merupakan representansi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil 

yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan 

masyarakat indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 

kehidupan bangsa Indonesia. Istilah desa juga disebut secara beragam diberbagai 

wilayah di tahan air, seperti: gampong (Aceh), kampung (Sunda), nagari (padang), 

wanus (sulawesi utara), tiuh atau pekon (Lampung), lembang (Toraja), banua dan 

wanua (Kalimantan). Berbagai nama lain selain desa menunjukkan bahwa desa 

atau sebutan lain telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air,tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui dalam pemerintahan 

nasional dan berada di daerah kabupaten. 
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 Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa: 

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat.
2
 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2.1.2 Konsep Desa 

 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul 

dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa 

penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau 

pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa 

diluar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan 

keinginan di desa, seperti yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, 

seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan 

desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada. 

                                                           
2
  H. A. W Widjaja, Otonomi Desa; Merupakan otonomi yang asli, Bulat dan utuh, 

Cetakan pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010, Hal. 3  
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 . Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni pasal 8 

yaitu: 

1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan; 

2) Jumlah penduduk 

3) Wilayah kerja yang memiliki akses transformasi antar wilayah; 

4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 

sesuai dengan adat istiadat desa; 

5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 

dan sumber daya ekonomi pendukung; 

6) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah 

ditetapkan Bupati/walikota; 

7) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan 

tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya 

bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada 

hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, 

yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen 

pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen 

tersebut adalah: 
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1) Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah 

kecamatan 

2) Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal 

di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut. 

3) Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam 

arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan 

bertanggung jawab kepada rakyat desa. 

4) Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. 

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu hal yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau 

dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang di 

terapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja 

dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan 

maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah 

desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh 

pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat 

adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan 

pemerintahan yang paling terkecil. 

2.1.3 Kewenangan Desa 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa pada pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
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pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat 

Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pada pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 

b. Kewenangan lokal bersakala desa 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau daerah Kabupaten/Kota 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.4 Pemerintahan Desa 

 Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksana 

fungsi-fungsi pemerintahan desa. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh 

masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini 

dapat mengatur, melayani, mempertahakan serta mengembangkan aspek yang 

terkait dengan kehidupan masyarakat seperti hukum adat istiadat tertulis dan tidak 

tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, dan pemerintahan. 

 Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, menjelaskan 

bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus 
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. 

Menurut V.Wiratna Sujarweni Pemerintahan Desa adalah: 

Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran 

strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi 

mewujudkan pembangunan pemerintah.
3
 

 Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari 

kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang 

Desa pasal 30 dijelaskan bahwa Badan permusyawaratan Desa adalah wakil dari 

penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, 

Golongan Profesi, Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. 

Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu 

kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan 

paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, 

dan kemampuan keuangan desa. 

                                                           
3
 V.Wiratna, Sujarweni, Akuntansi Desa. Paduan Tata Kelola Keuangan Desa. Cetakan 

2015, pustaka Baru Press, yogyakarta, 2015, Hal. 7 
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 Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, 

dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat 

yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. 

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi 

sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai 

berikut: 

Gambar : 2.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: V.Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, Paduan Tata Kelola 

Keuangan Desa. Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal. 

Keterangan : 

1. kepala Desa 

 Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa 

BPD Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Pelaksanaan Teknis 

Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur kesra Kaur Keuangan Kaur Umum 

Pelaksanaan Wilayah 
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mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut: 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD 

b) Mengajukan rancangan peraturan desa 

c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD 

d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

e) Membina kehidupan masyarakat desa. 

f) Membina perekonomian desa 

g) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif. 

h) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan, 

i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, kepala desa memiliki 

kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No 6 Tahun 2014 yaitu: 
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a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 

d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, 

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 

nepotisme; 

g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa; 

h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

i) Mengelola keuangan dan aset desa; 

j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l) Mengembangakan perekonomian masyarakat desa; 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
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Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI 

No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah: 

a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa; 

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 

c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

3. Sekretaris 

 Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala 

desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, 

mempersiapakan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas kepala desa. 

b) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa. 

c) Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

d) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kepada kepala desa 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa. 

4. Pelaksana Teknis Desa  

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) 

 Tugas kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu 

kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi 
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pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 

mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam 

penyusunan produk hukum desa. 

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)  

 Tugas kepala pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi 

desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat 

serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. 

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) 

 Tugas Kepala Urusan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala 

desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan 

program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) 

 Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa 

melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi 

keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta laporan 

keuangan yang dibutuhkan desa. 

 

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) 
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 Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu 

sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, 

pengelolaan kekayaan desa, serta mempersipkan bahan rapat dan laporan. 

5. Pelaksanaan Kewilayahan 

 Pelaksanaan Kewilayahan biasanya dikenal dengan Kepala Dusun 

(KADUS). Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas 

dan kewajiban kepada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan. 

2.2 Keuangan Desa 

 “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di 

nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”
4
. (Permendagri 

No. 20 Tahun 2018) 

 Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 

pasal 71 bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya 

dan patisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/kota; 

                                                           
4
 Permendagri No. 20 Tahun 2018 
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d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota; 

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

 Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2018 tentang pengelolaan keuangan desa  menyebutkan bahwa APBDesa, terdiri 

atas: 

1) Pendapatan Desa 

Pendapatan desa meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: 

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

b. Transfer 

c. Pendapatan Lain-lain 

2) Belanja Desa 

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018, 
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Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi 

Belanja desa terdiri atas kelompok: 

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa 

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.  

Belanja desa di tetapkan dalam APB Desa sesuai dengan pasal 100 pp Nomor 

43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan: 

1. Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

2. Paling banyak 30% (≤30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan 

untuk: 

− Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 

− Operasional pemerintah desa; 

− Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; 

− Insentif Rukun Tetangga dan Rukun warga yaitu bantuan 

kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. 
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Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional 

BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari 

Alokasi Dana Desa. Sedangkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan 

pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan 

dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak 

terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan 

masyarakat desa. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan 

papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infastruktur dasar. 

3) Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

 

 

 

 

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa 
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 Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujuan tertentu.  

Berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.  

 Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas 

atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Asas Kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua 

pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran 

desa; 

b. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap 

transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran 

desa; 

c. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya 

anggaran untuk setiap tahun anggaran. 

d. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap 

kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya; 

e. Asas akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di pertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
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f. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan 

desa; 

g. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian 

berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan; 

i. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang 

bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan 

bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak 

dipengaruhi oleh siapapun; 

j. Asas value for money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa 

dalam pengelolaan kauangan desa harus secara ekonomis, efisien dan 

efektif; 

k. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam 

pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada 

aparat yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi, sehingga 

munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat 

diminimalkan; 
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l. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki 

dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa); 

m. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 

yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan 

keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

n. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada 

penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan; 

o. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya 

keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau 

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan 

obyektif; 

p. Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu 

sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas; 

q. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang 

mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. 



28 

 

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan 

pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan 

secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. 

2.5 Siklus dan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

2.5.1 Siklus  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Siklus adalah Putaran waktu 

yang didalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap 

dan teratur. 

 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, dengan periodesasi 1 (satu) tahun anggaran, 

terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember 

 Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (Good 

Governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan 

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan permendagri No.20 

Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 

Berikut adalah siklus tentang Pengelolaan Keuangan Desa: 
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Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 
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2.5.2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

2.5.2.1 Perencanaan (planning) 

 Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, 

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran 

organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan 

organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara 

menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga 

pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya 

strategi, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga 

melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem 

perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat memonitor 

perkembangan pencapaian tujuan. 

 Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu 

menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan 

masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa 

depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam  

menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif. 

2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan 

makna dalam perencanaan pembangunan. 
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3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan. 

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan. 

 Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan 

kota. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 20 Tahun 2018 yang di 

atur dalam bab IV bagian ke I pasal 31, 32,34,35, dan 36 adalah sebagai berikut: 

1) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB 

Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap Tahun. 

2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan 

disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober 

tahun berjalan. 

3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota 

melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. Kemudian Bupati/Walikota menempatkan hasil evaluasi 

rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya 

rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari 

kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan 

desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 
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4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan 

desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak 

diterimanya evaluasi. 

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala 

Desa menempatkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi 

peraturan desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa 

tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota sekaligus menyatakan 

berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa 

hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 

penyelenggaraan pemeintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan 

peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya 

kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa 

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk menampung berbagai 

aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. 

Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan 

tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai 

pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan adalah langkah awal bagi 
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pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana 

pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang 

harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan 

stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakatnya di masa depan. 

2.5.2.2 Pelaksanaan  

 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa meyatakan bahwa 

kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran 

anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin 

mencapai sasaran tersebut. 

 Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi 

atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan 

keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang 

mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh 

penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan 

bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 

perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran 
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kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekeing bank 

pihak ketiga. 

 Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan 

untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam 

APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) untuk setiap kegiatan yang dimaksud yang menjadi dasar pengajuan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP). 

 Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut 

permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai berikut: 

1) Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah desa dengan spesimen tanda 

tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

2) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang dalam kas pada jumlah tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

3) Pengaturan jumlah uang tunai dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan 

Bupati/Walikota. 

4) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran 

sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan 

Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran 

APB Desa ditetapkan. DPA sebagaimana yang dimaksud terdiri atas, 

Rencana Kegiatan dan Aggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan 

Rencana Anggaran Biaya. 
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5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran 

yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah 

dianggarkan. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga setiap 

kegiatan. 

6) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau 

jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri atas, 

pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di 

tempat.  

7) Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan 

akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa 

paling lambat 7 hari kerja sejak seluruh kegiatan selesai. 

8) Kepala Desa melalui Surat Keputusan kepla Desa menyetujui RAB 

pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan 

verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. 

9) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran 

Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

10)  Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak 

terhadap pengeluaran kas Desa. 

11)  Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang 

dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.5.2.3 Penatausahaan  

 Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan 

menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. 

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya 

dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang 

berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya 

harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

 Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang 

terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai 

fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan 

yang dapat dipergunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus 

menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum 

dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. 

 Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan 

kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  
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 Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban 

yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut: 

a. Buku Pembantu Bank 

Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 

melalui rekening kas Desa. 

b. Buku Pembantu Pajak 

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 

c. Buku Pembantu Panjar 

Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uang panjar. 

2.5.2.4 Pelaporan  

 Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal 

yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu 

periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab 

(pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, 

laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan 

merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran 

data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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 Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan 

informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga 

nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. 

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan 

untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban 

kepala desa wajib: 

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada/walikota 

berupa: 

a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, sampaikan 

paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan 

b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

januari tahun berikutnya. 

2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap 

akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. 

3) Menyampaikan LPPD akhir masa jabatan kepada bupati/walikota 

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelengaraan pemerintah desa secara 

tertulis kepada BPD setiap akhir tahun aggaran tahap dalam pembuatan laporan 

keuangan desa adalah sebagai berikut: 

a) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam 

penyusunan anggaran 
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b) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. setelah anggaran disakan maka perlu dilaksanakan, 

c) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus 

dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku 

kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai 

pengumpulan bukti-bukti transaksi. 

d) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudia berdasarkan 

transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca 

e) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian 

anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa 

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pengaturan sebagai berikut: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 

pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat. 

2) Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APB 

Desa dan Laporan Realisasi kegiatan. 

3) Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh 

laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

4) Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB 

Desa kepala Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 

Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan. 

2.5.2.5 Pertanggungjawaban 
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 Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, 

penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang 

berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban 

adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu 

aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah 

menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor 

publik. 

 Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimakanai sebagai kewajiban 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja 

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kotektif atau organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) 

kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum. 

 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir 

tahun anggaran disampaikan kepada buapati/walikota melalui camat setelah 

pemerintahan desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (permendagri No 20 

Tahun 2018). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai 

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan 

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. 

Pertanggungjawaban berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari: 



41 

 

1) kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada 

bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan 

Desa. 

3) Peraturan desa disertai dengan: 

a. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan Catatan 

atas laporan Keuangan 

b. Laporan Realisasi Kegiatan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa. 

4) Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan 

APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 

Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 

5) Informasi paling sedikit memuat: 

a. Laporan realisasi APB Desa 

b. Laporan Realisasi Kegiatan 

c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 

d. Sisa Anggaran dan 

e. Alamat pengaduan 

2.6 Penelitian Terdahulu 
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Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Sebelumnya 

No  Penelitian 

Tahun 

Sebelumnya 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 M. Rinaldi 

Aulia (2016) 

Analisis Pengelolaan 

Dana Desa pada 

Pemerintahan Desa 

(Studi Kasus pada 

Kecamatan V Koto 

Kampung dalam 

Kabupaten Padang 

Pariaman Tahun 

Anggaran 2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana 

pengelolaan dana desa yang 

dilaksanakan di Nagari Campago 

dan Nagari Sikucur, yaitu dalam 

proses Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawabannya apakah 

sudah didasarkan pada prosedur 

dan aturan yang berlaku, apakah 

prinsip-prinsip pengelolaannya 

sudah mampu diwujudkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmad: 

“penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan 

data, menganalisis dan menginterpretasikan”.
5
 

 Penelitian kaualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan 

tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks 

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. 

 

3.2 Objek penelitian 

                                                           
5
 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metode Penelitian, Cetakan Kedelapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 

2007, Hal. 44 
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 Objek dalam penelitian ini adalah analisis pengelolaan keuangan desa pada desa Tanoh 

Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara.  

3.3 Lokasi Penelitian  

 Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, 

maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam pelaksanaan dari objek penelitian maupun lokasi 

atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah 

wilayah Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara khususnya 

pada analisis pengelolaan keuangan pada desa tersebut. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Mudrajad Kuncoro  

“Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan”.
6
 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang bersumber dari objek penelitian secara langsung dari responden untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yaitu kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari buku-buku mengenai sejarah, struktur organisasi, dan sebagaimana yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan desa. 

3.5 Defenisi Operasional 

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala 

apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan:  

                                                           
6
 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Erlangga, yogyakarta, 2018, Hal. 145 
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“suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan 

di ukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan.”
7
 

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengelolaan 

Keuanngan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bentuk beberapa 

tahap yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggunngjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Tanoh Subukh. 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Berikut ini disajikan kerangka tahapan pengelolaan keuangan desa dan 

Indikatornya. 

 

Tabel 3.1  

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Tahapan 

Pengelolaan 

Indikator Item 

pertanyaan 

1 Perencanaan 1. Sekretaris desa mengkoordinasikan 

penyusunan rancangan APB Desa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan 

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur 

dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap 

Tahun. 

Kuesioner 

                                                           
7
 Morissan, Metode Penelitian Survei, Cetakan Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 

76 
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2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

disampaikan Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk pembahasan 

lebih lanjut dan disepakati bersama, dan 

kesepakatan tersebut paling lambat bulan 

oktober tahun berjalan. 

3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

yang telah disepakati bersama, akan 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan 

lain paling lambat 3 hari sejak disepakati 

untuk dievaluasi. 

4.  Kemudian Bupati/Walikota menempatkan 

hasil evaluasi rancangan APBDesa paling 

lambat 20 hari kerja sejak diterimanya 

rancangan peraturan desa tentang APBDesa. 

Jika dalam waktu 20 hari kerja 

Bupati/Walikota tidak memberikan hasil 

evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku 

dengan sendirinya. 

5. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil 

evaluasi rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, maka Kepala Desa 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 

hari kerja terhitung sejak diterimanya 

evaluasi. 

6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti 

oleh Kepala Desa dan Kepala Desa 

menempatkan rancangan peraturan desa 
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tentang APBDesa menjadi peraturan desa, 

Bupati/Walikota dapat membatalkan 

peraturan desa tersebut dengan keputusan 

Bupati/Walikota sekaligus menyatakan 

berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 

sebelumnya. 

7.  Maka kepala desa hanya dapat melakukan 

pengeluaran terhadap operasional 

penyelenggaraan pemeintah desa dan harus 

menghentikan pelaksanaan peraturan desa 

paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan 

dan selanjutnya kepala desa bersama BPD 

mencabut peraturan desa dimaksud. 

 Pelaksanaan 1. Kaur keuangan dapat menyimpan uang kas 

dengan jumlah tertentu di dalam kas desa 

2. Pengaturan jumlah uang tunai dalam kas desa 

ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota 

3. Pengeluaran desa dalam bentuk beban diakui 

saat peraturan desa sudah disahkan 

4. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala 

Desa 

5. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 

Kepala Desa 

6. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang 

dan atau jasa diterima 

7. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran 

wajib menyampaikan laporan akhir tahun 

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

kepada Kepala Desa 

10 
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8. Kepala Desa melalui Surat keputusan 

menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan 

anggaran belanja tak terduga sesuai dengan 

verifikasi yang dilakukan olehb sekretaris 

Desa 

9. Setiap pengeluaran kas desa menyebabkan 

beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan 

pajak sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku 

10. Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan pajak yang dipungut sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 Penatausahaan 1. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan 

uang yang masuk dan keluar melalui laporan 

pertanggungjawaban 

2. Laporan pertanggungjawaban yang kuat 

bendahara harus berupa buku kas umum, 

buku kas pembantu pajak dan buku bank 

3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan 

setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya kepada kepala desa 

Kuesioner 

 Pelaporan  1. Kepala Desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APB Desa semester pertama 

kepada Bupati/Walikota melalui camat 

2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB 

Desa dan laporan Realisasi Kegiatan 

3. Kepala desa menyusun laporan dengan 

menggabungkan seluruh laporan paling 

lambat minggu kedua bulan juli tahun 

berjalan 

Kuesioner 
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4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan 

kondolidasi pelaksanaan APB Desa kepala 

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 

pemerintahan Desa paling lambat minggu 

kedua bulan agustus tahun berjalan 

 Pertanggungjawa

ban 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran 

2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan 

paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

peraturan Desa 

3. Bupati/Walikota menyampaikan laporan 

konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 

Bina Pemerintahan Desa paling lambat 

minggu kedua bulan April tahun berjalan. 

Kuesioner 

 

3.7 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Definisi populasi menurut Mahi M.Hikmat (2014) 
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“Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.
8
 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat Desa yang ada di Desa Tanoh 

Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara. 

2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) : 

“sampel adalah sebagian atau wakil populasi oleh populasi yang diteliti”.
9
 

 Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan kriteria adalah aparat desa yang telah 

menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa aparat desa tersebut 

memahami Pengelolaan Keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

mengenai pengelolaan keuangan desa. 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

 Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data adalah suatu 

usaha dasar untuk mengumpulakn data yang dilakukan secara sistematis,dengan prosedur yang 

terstandar. 

                                                           
8
 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra, Cetakan Kedua: 

Kencana Prenamardia Group, Jkarta, 2014, Hal 60 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan Ketigabelas, Agustus: PT 

Asli Mahastya, Jakarta, Hal.131 
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 Tujuannya adalah untuk bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode 

pengumpulan data digunakan penulis guna memperoleh data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Studi Lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan di lokasi 

atau obyek penelitian secara langsung maupun di tempat lain yang ada kaitannya dengan pokok 

pembahasan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:  

a) Kuesioner 

Menurut Muri Yusuf (2012) mengemukakan bahwa: 

“Kuesioner berasal dari bahasa latin: Questionnaire, yang berarti suatu rangkaian 

pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok 

individu dengan maksud memperoleh data”.
10

 

 Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban khususnya di Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah 

Kabupaten Aceh Tenggara. 

b) Wawancara (Interview) 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini adalah semua Perangkat desa yang ada di 

desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara) guna 

                                                           
10

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D), Cetakan Keenambelas: 

Alfabeta, Bandung, 2012, Hal.199 
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memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang menunjang analisis dalam 

penelitian. 

c) Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa Tanoh Subukh 

Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh tenggara. 

Menurut Anwar Sanusi, 

 Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari 

berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan.
11

 

2. Studi Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan karya-

karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan 

untuk mendapatkan landasan teori yang erat hubungannya. 

3.9 Skala Pengukuran 

Sugiyono mengemukakan bahwa: 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif.
12

 

 Untuk mengetahui Analisis pengelolaan keuangan Desa Tanoh Subukh Kecamatan Babul 

Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata. 

                                                           
11

 Sanusi Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 114 
12

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Cetakan Kelimabelas: 

Alfabeta, Bandung, 2017, Hal.131 
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 Untuk menghitung rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
�

�
 X 100% 

Persentase = 
�������	


����	������
 X 100% 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Total Jumlah 

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu: 

No  Jawaban Skor 

1 Ya  1 

2 Tidak  0 

 

 Untuk mengetahui berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa 

Tanoh Subukh Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dengan amanat undang-

undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 20 Tahun 2018 berdasarkan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, maka diberi 

ukuran sebagai berikut: 

Keterangan: 

1. Sesuai                  = 76% - 100% 
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2. Cukup Sesuai      = 56% - 75% 

3. Kurang sesuai      = 40% - 55% 

4. Tidak sesuai         = 0% - 39% 

Sumber Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

cetakan ke-16 Alfabeta, Bandung, 2013, hal 131. 

 


