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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni 

oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang 

dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari 

kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling 

mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan 

sebagainya (Wasistiono dan Tahir dalam Rauf, 2015: 10). 

Desa juga didefenisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa 

(Widjaja, 2003:3). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang 

mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan 

hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20). Berdasarkan tinjauan 

geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, 

kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik 

dengan daerah lain ( R. Bintarto, 1989) 
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Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan 

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, yang 

diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dari beberapa defenisi tentang desa yang dijelaskan diatas dapat di 

simpulkan bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang 

mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang 

memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang 

seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi 

desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.  

2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan 

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 

hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang 
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disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang 

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya 

alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa 

dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:  

a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 

c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan  publik; 

d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; 

e) Meningkatkan daya saing desa. 

Kewenangan desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa 

dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi: 

a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b) Kewenangan lokal berskala desa; 

c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan; 
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d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas: 

a) Kepastian hukum; 

b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 

c) Tertib kepentingan umum; 

d) Keterbukaan; 

e) Proporsionalitas; 

f) Profesionalitas; 

g) Akuntabilitas; 

h) Efektivitas dan efisiensi; 

i) Kearifan lokal; 

j) Keberagamanan; 

k) Partisipatif. 

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan 

bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) 

dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, 

belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa.  
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Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan 

desa bersumber dari: 

a) Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 

swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli 

desa; 

b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN); 

c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 

d) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota; 

e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota; 

f) Hibah dan sumbangan yang tidka mengikat dari pihak ketiga; 

g) Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Dalam pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa 

dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber 

pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari 

pendapatan asli desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, 

swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain; Alokasi dana desa (ADD) 

yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan 

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan 

desa yang sah. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan 

untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat. Berkaitan 

dengan belanja desa, dalam pasal 74 Undang-undang No 6 Tahun 2014 
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tentang desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan 

sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan 

desa tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, 

tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 

2.3 Otonomi Desa 

Otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan 

pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama 

dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan bahwa desa 

merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan 

pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri.  

Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain 

sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang 

teramat penting (Budiono, 2000:32). Desa merupakan bagian institusi yang 

otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan 

hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan 

institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur 

dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang 

ada didalamnya. Pernyataan diatas tersebut di indikasikan dengan adanya 

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud dari bangsa 

yang paling konkrit dan nyata (Muarif, 2000:52). Akibat dari otonomi desa 

adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat 
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terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan 

pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat.  

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 

desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena 

kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 

2012:6). 

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai 

tanggungjawab.  

Dengan diundangkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak 

istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana 

desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut 

Undang-undanng No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa 

meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
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pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, 

dan adat istiadat desa. 

2.4 Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan yang 

dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah tindakan 

mempraktekkan (Lukman Ali, 1995).    

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat diartikan 

sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel 

yang terorganisir dan saling berinteraksi satu sama lain yang mana perpaduan 

tersebut gunanya untuk pencapaian tujuan (Sutabri, 2005:3). Sistem keuangan 

desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka 

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan 

transparan. Sistem keuangan desa memiliki kelebihan diantaranya: Sesuai 

dengan peraturan; memudahkan tata kelola keuangan desa; kemudahan 

penggunaan aplikasi; dilengkapi dengan sistem pengendalian intern; 

didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. 

Penerapan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi 

berbasi online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa 

menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access 
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sehingga lebih mudah diterapkan. Aplikasi SISKEUDES merupakan alat 

untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 

sehingga penggunaannya berbsifat online. Dimulai dari pengisian data umum, 

yaitu proses utama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian data umum, maka 

akan ada proses yang tidak dapat dilakukan, hal yang harus diperhatikan 

bahwa parameter data umum di kelola oleh administrator pada tingkat 

Kabupaten. Pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan 

pengubahan atau penambahan tanpa izin dari kabupaten. Menu data umum ini 

digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang 

menggunakan aplikasi SISKEUDES, seperti alamat, pemda, ibukota dan 

anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan agar tidak dapat dipertukarkan 

antar pemda. Setelah kabupaten melakukan pengisian data umum, maka 

kecamatan dan desa melakukan pengisian parameter data kecamatan dan 

desa, berupa kode kecamatan dan kode desa sesuai dengan wilayah 

administratif, selanjutnya adalah pilih menu data entri, secara umum menu 

data netri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan 

pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri yang dimaksud 

yaitu:  

a) Modul Perencanaan, modul perencanaan SISKEUDES digunakan 

untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra desa, 

RPJMDes, RKPDes. Modul diakses mulai dari menu data entri => 

perencanaan desa. 

 



 
 

23 

1. Renstra Desa 

Renstras desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan 

dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam 

dokumen RPJMDes. Untuk memasukkan Renstra Desa 

dimulai dari menu data entri=> perencanaan=> klik renstra 

desa=> klik tambah=> lakukan pengisian data visi, misi, 

tujuan dan sasaran pemerintah desa => akhiri dengan simpan. 

2. RPJMDes dan RKPDes 

Menu ini digunakan untuk memasukkan data RPJMDes dan 

RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap 

tahun RKPDes. Untuk dapat memasukkan data RPJMDes dan 

RKPDes dimulai dari menu data entri=> perencanaan=> klik 

RPJMDes lakukan isi data bidang, kegiatan, dan dana indikatif 

untuk masing-masing kegiatan per tahun=> klik tombol 

tambah=> pilih bidang kewenangan yang akan dilaksanakan=> 

lakukan penyimpanan=> pindahkan tab data pada tab 

kegiatan=> klik tambah untuk memulai pengisian data 

kegiatan RPJMDes=> lengkap data lokasi, keluaran, sasaran 

dan manfaat, tahun pelaksanaan kegiatan dan cara 

pelaksanaan=> akhiri dengan tombol simpan=> pindahkan tab 

data pada posisi dana indikatif=> klik tambah untuk memulai 

pengisian data rencana kegiatan desa=> lengkapi data lokasi, 
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volume, pelaksana, prakiraan biaya, sumber dana, waktu 

pelaksanaan kemudian akhiri dengan tombol simpan.  

b) Modul penganggaran, yaitu kelompok menu yang digunakan 

untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output 

utama adalah APBDes. 

1. Data umum desa 

Menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri 

data dalam rangka penyusunan APBDes. Berikut ini petunjuk 

penginputan data anggaran sebagai berikut: Melakukan 

penginputan data pemerintah desa seperti nama kepala desa, 

nama sekretaris desa, tanggal Perdes. Petunjuk pengoperasian 

diisi dari menu data entri=>penganggaran=>isian data 

anggaran=>pilih desa=>kecamatan=>desa=>data umum. Klik 

tombol tambah lalu akhiri dengan tombol simpan.  

2. Bidang dan kegiatan 

Kemudian lakukan penginputan data bidang dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan 

seperti kode kegiatan, lokasi, nama PTPKD, keluaran, dan 

pagu anggaran kegiatan. Petunjuk pengoperasian diisi dari 

menu data entri=>penganggaran=>isian data anggaran=>kode 

desa=>nama kecamatan=>nama desa=>pilih kegiatan sehingga 

berpindah ke tab bidang kegiatan=>klik tambah dan pilih kode 

bidang kegiatan =>lakukan double klik pada nama bidang 
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maka akan berpindah ke tab kegiatan=>klik tambah untuk 

memulai mengentri data kegiatan lalu akhiri dengan tombol 

simpan. 

3. Pendapatan 

Setelah itu lakukan penginputan data anggaran pendapatan 

pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil 

pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil 

swadaya, dana desa, pendapatan hibah dari pemerintah pusat. 

Petunjuk pengisian dimulai dari menu data entri=> 

penganggaran=> isian data anggaran=> pilih desa=> nama 

kecamatan=> pilih nama desa=> pilih pendapatan=>klik 

tombol tambah dan pilih kode rekening pendapatan=> pilih 

nama kelompok pendapatan=> nama jenis pendapatan=> nama 

objek pendapatan lalu simpan. Setelah itu lakukan double klik 

pada nama pendapatan maka akan berpindah kepada tab 

rincian RAB pendapatan lalu isi data RAB=> akhiri dengan 

tombol simpan. 

4. Belanja 

Menu belanja digunakan untuk melakukan penginputan data 

nggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data belanja 

dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Kegiatan desa antara lain: kegiatan pembayaran 

penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor 
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desa, kegiatan operasional BPD, RT.RW, dan kegiatan 

penyelenggaraan Musyawarah desa. Daftar nama bidang dan 

kegiatan tersebut harus sudah di input terlebih dahulu dalam 

formulir Bidang dan Kegiatan pada tahap sebelumnya. 

Petunjuk pengoperasian dimulai dari menu data 

entri=>penganggaran=>isian data anggaran=>pilih desa=> 

doublek klik kecamatan dan nama desa=>pilih tombol 

belanja=>lakukan double klik nama bidang lalu tab akan 

berpindah pada menu kegiatan=>lakukan double klik nama 

kegiatan sehingga tab berpindah kepada RAB=>klik tambah 

dan pilih kode rekening belanja desa mulai dari level 

kelompok, jenis, dan objek belanja=>klik tombol 

simpan=>lakukan double klik pada rekening yang sudah 

tersimpan sehingga tab akan berpindah pada rincian 

RAB=>klik tambah dan otomatis nomor urut terisi=>lakukan 

pengisian uraian belanja sesuai dengan peruntukannya,jumlah 

satuan, satuan belanja, harga satuan dan sumber dana=>akhiri 

dengan tombol simpan secara otomatis jumlah akan 

terkalkulasi dan direkap pada objek belanja yang 

bersangkutan.  

5. Pembiayaan 1 

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan 

data penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan 
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kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan . 

petunjuk pengoperasian yaitu menu data entri=>penganggaran 

=>isian data anggaran =>pilih pembiayaan 1 =>klik tombol 

tambah lalu pilih kode rekening pembiayaan 1=> pilih kode 

nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan 

nama objek pembiayaan=> klik tombol simpan =>lakukan 

double klik pada nam objek pembiayaan sehingga tab akan 

berpindah pada rincian RAB penerimaan pembiayaan 

=>lakukan pengisian data RAB secara otomatis perkalian 

bulan dan satuan bulan akan terkalkulasi dan langsung direkap 

pada objek pembiayaan yang bersangkutan=>akhiri dengan 

tombol simpan. 

6. Pembiayaan 2 

Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan 

data pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan modal 

BUMDes. Petunjuk pengoperasian dimulai dengan menu data 

entri=>penganggaran=> isian data anggaran=> Pilih desa=> 

nama kecamatan kemudian pilih desa=> pilih pembiayaan 2=> 

klik pada tombol tambah lalu pilih kode rekening pengeluaran 

pembiayaan=> pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama 

jenis pembiayaan, nama objek pembiayaan=> lalu simpan=> 

lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab 

berpindah pada rincian data RAB pengeluaran pembiayaan=> 
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lakukan pengisian data RAB maka otomatis perkalian bulan 

dan satuan bukan akan terkalkukasi dan langsung direkap pada 

objek pembiayaan yang bersangkutan=> tentukan sumber dana 

atas pengeluaran pembiayaan yang dimaksud=>akhiri dengan 

simpan.    

c) Modul penatahusahaan, yaitu kelompok menu yang digunakan 

untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan 

anggaran APBDes yang meliputi pengajuan SPP, Pencairan dan 

pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku 

penatausahaan keuangan desa. Hal yang harus dipersiapkan 

sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi 

SISKEUDES adalah pengisian parameter rekening bank desa. 

Parameter rekening bank desa harus ditambahkan sebelum proses 

penatausahaan dilaksanakan. Untuk menginput data parameter 

rekening bank desa dimulai dari menu parameter rekening bank 

desa=> pilih desa=> klik tombol rekening kas desa=> klik tombol 

tambah=> pilih kode akun rekening kas desa=> isi nomor rekening 

bank dan nama bank=> akhiri dengan tombol simpan. 

1. Penatusahaan penerimaan 

Penerimaan desa dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu 

penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang 

diterima melalui bank. Untuk membuka penatausahaan 

penerimaan mulai dari menu data entri=> penatausahaan=> 
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penerimaan desa secara otomatis akan berpindah pada tab 

menu penerimaan tunai, penerimaan bank dan penyetoran. 

Pada penerimaan tunai, bendahara menerima pendapatan desa 

secara tunai dan wajib menyetorkan penerimaan tersebut ke 

Rekening Kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Uang 

penerimaan desa yang sudah diterima harus disetorkan ke 

Rekening Kas desa dengan mengambil input pada menu 

penyetoran. Penerimaan pendapatan desa yang di transfer 

langsung ke Rekening Kas Desa seperti Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa di input ke menu Penerimaan Bank. 

2. Penatahausahaan Pengeluaran 

Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan 

pengeluaran belanja didesa. Pengeluaran dimulai dengan 

adanya usulan SPP dari pelaksana teknis pengelolaan 

keuangan desa (PTPKD). Dalam aplikasi SISKEUDES, SPP 

dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu: SPP Panjar, SPP 

Defenitif dan SPP Pembiayaan. 

a. SPP Panjar 

Uang panjar adalah uang yang diberikan kepada pelaksana 

kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. SPP Panjar 

terutama digunakan untuk meminta uang muka atas 

pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah 

yang diajukan masih berupa “rencana penggunaan dana”. 
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Untuk menginput SPP Panjar dimulai dari menu data 

entri=> penatausahaan=> SPP kegiatan=> pilih unit 

organisasi terlebih dahulu=> klik menu pilih desa=> klik 

menu Panjar Kegiatan => klik tambah lalu isi nomor SPP, 

tanggal SPP, dan uraian permintaan panjar=> akhiri dengan 

tombol simpan=> klik tab Rincian SPP untuk mengisi 

rencana penggunaan dana=> pilih kode kode rekening 

belanja yang direncanakan untuk digunakan=> isi jumlah 

rupiah=> lalu akhiri dengan tombol simpan. 

b. SPP Defenitif 

SPP Defenitif digunakan untuk meminta pembayaran atas 

pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang 

sudah diterima. Barang/jasa yang sudah diterima dan bukti-

bukti pengeluaran sudah tersedia. Pengeluaran defenitif 

nilai yang diajukan sudah pasti dan didukung dengan bukti 

kwitansi pembayaran. Lakukan klik tambah untuk memulai 

entri SPP=> isi nomor, tanggal SPP dan uraian 

pembayaran=> klik tombol simpan=> lakukan double klik 

pada nomor SPP=> klik tambah untuk memulai pengisian 

rincian belanja=> pilih kode rekening belanja lalu 

simpan=> klik tambah untuk mengisi bukti peneluaran=> 

lakukan pengisian nomor bukti, tanggak, uraian 

pembayaran, nama penerima, alamat dan nilai 
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pembayaran=> lakukan penyimpanan lalu cetak bukti 

kwitansi pengeluaran dengan menekan tombol cetak.  

c. SPP Pembiayaan  

SPP pembiayaan digunakan untuk melakukan pencairan 

pengeluaran pembiayaan, antar lain seperti pencairan 

penyetoran modal BUMDes. Penginputan SPP Pembiayaan 

sama dengan prosedur dan tata cara penginputan SPP 

Defenitif. Setelah kegiatan penatausahaan selesai 

dilaksanakan maka lakukan pencetakan laporan 

penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas 

umum desa, Buku Bank, Buku Pembantu penerimaan, Buku 

pembantu kegiatan, Buku pembantu pajak, ditambah 

dengan register SPP dan register kwitansi pembayaran. 

Pencetakan laporan penatausahaan dimulai dengan memilih 

menu laporan=> penatausahaan=> pilih kode kecamatan 

dan desa serta periode tanggal pelaporan=> pilih jenis 

laporan yang akan dicetak=> centang Print to file agar 

berpindah dalam bentuk word lalu tekan tombol cetak untuk 

memulai pencetakan.  

d) Modul pembukuan, yaitu kelompok menu dalam rangka 

menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi 

Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan 

Milik Desa. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak 
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laporan keuanganyang harus disajikan oleh pemerintah desa 

meliputi: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Lapora 

Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Belanja Desa per kegiatan, 

Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulan, dan 

semesteran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi 

Anggaran per Sumber Dana. Untuk mencetak laporan pembukuan, 

klik menu Laporan pembukuan=> pilih jenis laporan yang akan 

dicetak=> pilih kecamatan dan desa=> klik cetak untuk 

menayangkan laporan lalu print ke media printer. 

2.5  Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang 

dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, 

penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian 

dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya 

dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun 

waktu tertentu. 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 

113 Tahun 2014). Terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa. 

Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari 

perencanaan sampai pelaporan harus didasari dengan adanya akuntabilitas 
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dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, 

pengelolaan dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas.  

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran 

nasional dan daerah yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran. 

Azas-azas pengelolaan keuangan desa seperti yang dijelaskan dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: Transparansi, asas yang 

menuntut untuk memberikan informasi keuangan desa yang terbuka, 

memberikan ruang akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, jujur dan 

tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan; Akuntabilitas, azas yang menuntut pengelolaan keuangan desa 

harus dilakukan dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, bertanggungjawab 

baik secara administrasi, moral ataupun hukum, dan masyarakat memiliki hak 

untuk dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan 

anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang 

dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan 

yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan baik administrasinya, moral 

dan hukum; Partisipatif, azas yang mengharuskan dalam melaksanakan 

kegiatan pengelolaan keuangan desa mengutamakan keterlibatan masyarakat; 
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Tertib dan disiplin anggaran, azas yang menuntut adanya konsistensi dalam 

melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa, tepat waktu, tepat jumlah 

dan taat terhadap azas (Permendagri No 113 Tahun 2014). 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 

sehubungan dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES). Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kepala 

desa mempunyai kewenangan diantaranya: Menetapkan kebijakan tentang 

pelaksanaan APBDes; Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 

desa; Menetapkan bendahara desa; Menetapkan petugas yang melakukan 

pengelolaan barang milik desa. 

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu 

oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu 

Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku 

koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab 

kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa 

menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. 

Sekretaris desa mempunyai tugas diantaranya: (1) menyusun dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes; (2) menyusun dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; (3) menyusun Raperdes 

APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 



 
 

35 

APBDes; (4) menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang 

pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes. 

2.5.1 APBDes 

APBDes merupakan satu rencana keuangan tahunan desa yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan 

sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program 

pembangunan desa yang bersangkutan. 

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah 

rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana 

pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa 

dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan 

desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output nya berupa 

pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus 

disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. 

Dalam APBDes inilah terlihat jelas bahwa apa yang akan dikerjakan 

pemerintah desa dalam tahun berjalan. Adapun paparan dari poin 

APBDes meliputi: 

1) Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 
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Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

Pendapatan desa terdiri atas kelompok: 

a) Pendapatan Asli Desa (PADes); 

b) Bagi hasil pajak kabupaten/Kota; 

c) Bagian dari retribusi Kabupaten/kota; 

d) Alokasi Dana Desa (ADD); 

e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya; 

f) Hibah dan Sumbangan pihak ketiga. 

2) Belanja Desa  

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, 

kegiatan dan jenis. Belanja desa terdiri dari Belanja langsung 

dan tidak langsung. 

 Belanja Langsung terdiri dari: 

a) Belanja Pegawai; 

b) Belanja barang dan jasa; 

c) Belanja modal. 

 Belanja Tidak langsung terdiri dari: 

a) Belanja pegawai/ penghasilan tetap; 
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b) Belanja subsidi; 

c) Belanja hibah; 

d) Belanja bantuan sosial; 

e) Belanja bantuan keuangan; 

f) Belanja tak terduga. 

3) Pembiayaan Desa 

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 

pengeluaran yang akan diterima kembali, naik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan 

menurut kelompok dan jenis. 

 Penerimaan pembiayaan terdiri atas: 

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya; 

b) Pencairan dan cadangan; 

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 

d) Penerimaan pinjaman. 

 Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: 

a) Pembentukan dana cadangan; 

b) Penyertaan modal desa; 

c) Pembayaran utang. 
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Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes 

kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan 

sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan 

pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan 

perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang 

anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa 

APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan 

kegiatan pelayanan publik. 

Berikut ini tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari 

perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban: 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pengelolaan keuangan 

desa ini dimulai dari sekretaris desa menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDes 

pada tahun berkenaan. Sekretaris desa kemudian 

menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 

kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala 

desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD 

untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh 

persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan 

Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan 

pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan 

RKPDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang 
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telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa 

paling lambat 3 hari kerja yang kemudian disampaikan 

kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 

bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan 

(Permendagri No 114 Tahun 2014).  

Penyusunan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Kepala 

desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun 

RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan 

hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 

yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa. RKPDes memuat 

rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. RKPDes paling sedikit berisi uraian: 

1) Evaluasi pelaksanaa RKPDes tahun sebelumnya; 

2) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola 

oleh desa; 

3) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola 

melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga; 

4) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola 

oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, 
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pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota; 

5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat 

desa dan atau unsur masyarakat desa. 

RKPDes disusun oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala 

desa dan anggota BPD. RKPDes mulai disusun dan diselesaikan oleh 

pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. 

2. Pelaksanaan 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui 

Rekening Kas Desa dan harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan 

beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 

peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Perdes. 

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan terlebih dahulu 

untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan RAB dan 

di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala 

Desa. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, 

pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, namun tidak boleh 

dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan SPP yang 

dimaksud terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 
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pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti 

transaksi. 

3. Penatausahaan 

Penatausaha dilakukan oleh bendahara. Bendahara desa 

wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling 

lambat tanggal 10 bukan berikutnya. Penatausahaan baik 

penerimaan atau pengeluaran dilakukan dengan 

menggunakan Buku Kas umum, buku kas pembantu pajak, 

buku Bank. 

4. Pelaporan  

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir 

tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja dan 

pembiayaan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan 

Desa tentang APBDes dilampiri dengan format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 

anggaran berkenaan, format Kekayaan Milik Desa per 31 

Desember Tahun anggaran berkenaan, format Laporan 

Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan 

Realisasi ini harus di informasikan kepada seluruh 

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang 



 
 

42 

mudah di akses oleh masyarakat. Media informasi yang 

dimaksud antara lain papan informasi desa, radio komunitas 

dan media informasi lainnya. Laporan pertanggungjawaban 

yang dimaksud harus disampaikan kepada Bupati paling 

lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.    

2.6 Pandangan Islam terhadap Efektivitas  

Dalam konsep islam secara etimologi Alfauz bearti kemenangan, 

keberhasilan, kesuksesan atau efektif. Sedangkan secara terminologi, menurut 

Ahmad Mustofa Al maroghi (Dalam Fauzia, 2012) Alfauz adalah tercapainya 

suatu tujuan yang paling luhur dan cita-cita yang sudah tidak ada lagi cita-cita 

lagi sesudahnya, baik bersifat ruhiyah maupun jasmaniyah. 

Menurut Ary Ghinanjar Agustian (Dalam Fauziyah, 2012), 

kemenangan disini hanya akan dicapai apabila ada sikap proaktif yang 

disertai dengan prinsip yang benar, dan konsep visi yang berorientasi pada 

siklus yang sesungguhnya, yaitu hari kemudian. Terdapat banyak ayat 

alquran yang membahas tentang alfauz, diantaranya QS Asy-syam ayat 9-10 

yang berbunyi: 

 

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu 

dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (QS Asy-

syam: 9-10) 
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Kemudian yang berkaitan dengan efektivitas disebutkan di dalam QS 

Al-a’laa ayat 14 yang berbunyi: 

  

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 

(dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang 

(QS Al-A’laa: 14-15) 

Keberuntungan yang dimaksud diatas adalah diperolehnya atau yang 

diharapkan berupa dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan duniawi berupa 

panjang usia, kekayaan dan kemuliaan. Dan kebahagiaan Ukhrawi berupa 

kekelan tanpa kepunahan, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa 

kehinaan, dan pengetahuan tanpa kebodohan (Menurut Ar-raghib Al-asfahani 

dalam Fauziyah, 2012). 

Dari penjelasan diatas berdasarkan definisi efektif yang dikemukakan 

oleh Al-maroghi dan Agustian jika diintegrasikan kedalam efektivitas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keefektifan akan dicapai jika dalam mencapai 

sebuah tujuan disertai dengan sikap proaktif, kejujuran dan visi yang tidak 

menyimpang. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang sama sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-
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penelitian terdahulu, baik tujuan, teknik pengumpulan data dan lain 

sebagainya. Berikut lebih jelasnya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Nur Rahma 

diani (2017) 

Efektivitas 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Kepegawaian 

(SIMPEG) pada 

Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah 

(BKDD) Kabupaten 

Enrekang 

Berdasarkan indikator 

efektivitas yang 

dikemukakan oleh Emitei 

etzioni yaitu adaptasi, 

integrasi dan produksi, 

maka Penerapan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

(SIMPEG) di Kabupaten 

Enrekang dikatakan masih 

belum efektif dikarenakan 

beberapa kendala 

diantaranya minimnya 

sumber daya manusia 

yang mengoperasikan 

aplikasi SIMPEG, 

kemudian sosialisasi yang 

diadakan tidak begitu rutin 

serta data yang dihasilkan 

belum terintegrasi dengan 

baik karena belum 

terbangun database yang 

memadai.  

2 Frinda Novita 

(2016) 

Efektivitas 

Pembangunan Jalan 

Lingkar (Coastal 

Area) di Kabupaten 

Karimun 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas yang 

rendah atau tidak 

maksimal, hal ini dilihat 

dari rata-rata kualitatif 

yang berjumlah 52,98% 

terhadap pembangunan 

jalan lingkar di Kabupaten 

Karimun yang meliputi 

ketepatan anggaran, 

ketepatan penggunaan 

sumber daya manusia, 

ketepatan penggunaan 

peralatan dan 

perlengkapan, ketepatan 

penggunaan waktu, dan 

ketepatan sumber daya  
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3 Nova Sulastri 

(2016) 

Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

Dalam 

Meningkatkan 

Pembangunan Desa 

Lakapodo 

Kecamatan 

Watopute Kabupaten 

Muna 

 

 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai 

Efektivitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

dengan melihat beberapa 

tahapan pengelolaan 

keuangan desa dimulai 

dari perencanaan hingga 

laporan pertanggung 

jawaban disimpulkan 

belum efektif disebabkan 

oleh beberapa kendala 

diantaranya Minimnya 

Sumberdaya Manusia serta 

partisipasi dari masyarakat 

Dari Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan 

penelitian ini, namun disisi lain memiliki perbedaan yaitu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Nur Rahma diani (2017) untuk menentukan efektivitas 

memakai indikator yang dikemukakan oleh Emitei etzioni yaitu adaptasi, 

integrasi dan produksi. Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Frinda 

Novita (2016) memakai alat ukuru menentukan efektivitas dengan ketepatan 

anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, ketepatan 

penggunaan peralatan dan perlengkapan, ketepatan penggunaan waktu, dan 

ketepatan sumber daya alam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nova 

Sulastri (2016), menentukan efektivitas dengan melihat beberapa tahapan 

pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga laporan 

pertanggung jawaban. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan dilihat dari segi alat ukur yang akan 

digunakan untuk menentukan efektivitas, untuk mengetahui efektivitas 

penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa adalah tujuan dari 
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aplikasi SISKEUDES itu diterapkan, dan digunakan alat ukur yang 

dikemukakan oleh Habib soleh yang terdiri dari Kesatuan, Universalitas, 

Akuntabilitas, Transparansi, Value for Money. Dilihat dari tujuan, penelitian 

yang akan dilakukan ini lebih berfokus kepada ingin mengetahui efektif atau 

tidak penerapan SISKEUDES tersebut, bukan mengukur persentase tingkat 

efektifnya. 

2.8 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep merupakan suatu hal yang abstrak yang dibentuk 

dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan di generalisasikan sebagai 

volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari 

masing-masing konsep yang akan diteliti. 

Penerapan adalah adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. 

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu 

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Penerapan adalah tindakan mempraktekkan (Lukman Ali, 1995). 

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang 

dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Keuangan 

desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan 

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa 

tersebut (Pasal 71 Undang-undang No 6 Tahun 2014).  
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Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang 

dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, 

penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan dan 

pertanggungjawaban atau pelaporan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

2.9 Konsep Operasional 

 Tabel 2.2 Operasional Konsep 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan 

keuangan desa 

dengan  

penerapan 

SISKEUDES 

1) Tertib administrasi - Pendapatan dan 

belanja di sajikan 

dalam satu kesatuan 

dokumen anggaran 

desa 

- Setiap transaksi 

keuangan desa 

ditampilkan secara 

utuh dalam dokumen 

anggaran desa 

2) Akuntabilitas - Bertanggung jawab 

secara administrasi 

- Bertanggung jawab 

secara moral dan 

hukum 

3) Transparansi - Terbuka dalam 

memberikan 

informasi keuangan 

desa 

- Memberikan ruang 

untuk mengakses 

informasi seputar 

pengelolaan keuangan 

desa 
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2.10  Kerangka Berfikir   

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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