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A. Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan 

sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan 

yang memadai. 

Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib 

suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara 

pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan 

menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula, akan tetapi pada berbagai 

kasus sering timbul ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan 

yang ada. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan 

jumlah anggaran yang terealisasikan. 

Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat 

isu di kalangan masyarakat desa tersebut. Hal ini didasari ketidak percayaan 

masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. Hingga detik ini, 

bangsa ini masih belum lepas dari cengkraman korupsi. Dengan fakta banyaknya 

kasus korupsi sama sekali bukan rahasia lagi. Isu ini terus merebak sehingga 

perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara akibat 

menyalahgunakan dana desanya. 

Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa 

memperhatikan sumber dananya. Jika berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi 

dana desa, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi. 

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya  

gunakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman 

mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan 

mendasarkan yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar 

pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung 

jawab para pengelola. 

Dalam buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan 

menjelaskan bahwa setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengganggarkan Dana 

Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Untuk total jumlah 

besaran anggaran dana desa tiga tahun pertama dapat dilihat di Tabel 1. 
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Tabel 1 Alokasi Dana Desa kagungan Rahayu Tahun 2019 s/d 2020 
 
 
 

Tahun Anggaran realisasi Presentase 
Pencapaian 

2019 1.430.302.177 1.425.075.000 100% 

2020 1.327.930.714 1.322.684.988 100% 

Sumber :Kantor Desa Kagungan Rahayu 2019,2020 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang diterima desa cukup besar 

dan terus meningkat setiap tahunnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

pengelolaan dana yang ada di desa harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang 

mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara 

sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan hukum 

yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Juga diperlukan 

partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena 

masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi 

terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang telah termasuk dalam Pasal 68 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi 

tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik. 

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus 

meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal 

dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah. 

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi 

dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja 

keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan 

kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target 

kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan yang 

membantu mengungkapkan kepada memecahkan masalah yang ada. 

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio 

yang digunakan oleh penulis pada kantor Desa Kagungan Rahayu kecamatan 
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Menggala Kabupaten Tulang Bawang yaitu rasio efektivitas dan rasio 

pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi 

mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2019- 

2020). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019- 

2018). (Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang)”.”. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kurangnya transparansi dalam pengeloalaan penggunaan dana desa 

terhadap masyarakat didesa serta Belum melibatkan secara penuh unsur 

masyarakat dalam proses pelaksanaan dan penganggaran dana desa di 

desa Kagungan Rahayu 

2. Masih kurangnya pemahaman para aparatur desa dalam mengelola dana 

desa di desa Kagungan Rahayu 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa didesa Kagungan Rahayu 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ? 

2. Mengapa pengelola Alokasi Dana Desa Kagungan Rahayu dalam 

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan 

ketentuan? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sistem 

pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kagungan Rahayu kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

analisis kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan 

Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Kagungan Rahayu 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, serta juga diharapkan 

dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau 

penelitian-penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan informasi kepada kantor Desa Kagungan 

Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam 

kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola alokasi dana 

desa di masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan 

skripsi ini sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematikan 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORITIK 

 
Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori, penelitian terdahulu, 

dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian beserta 

definisi operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data penelitian, metode pengumpulan data, dan meteode yang digunakan 

untuk menganalisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


