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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan polemik 

dan pro kontra dimasyarakat. Isu-isu tentang otonomi daerah, khususnya desa dan 

peraturan yang melingkupinya, merupakan isu yang menarik untuk diteliti (Utomo 

dan Wahyudi, 2008). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa 

dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi 

desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan 

pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, 

kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. 

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dianggap sebagai kebijakan 

politis semata yang justru akan menjerat para aparat desa. Banyak pihak 

menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan 

belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. 

Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik 

bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya 

permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan 

aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan 
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pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD 

Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara 

transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan (Muhammad Ismail dkk, 

2017). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup 

fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per 

desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan 

berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama 

ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan 

ratusan juta rupiah. Keberadan Desa dengan didukung Dana Desa, Alokasi Dana 

Desa dan Dana-dana lain yang diterima Desa, maupun yang diperoleh sendiri 

berupa Pendapatan Asli Desa diharapkan semakin mempercepat pembangunan 

desa. Mengingat semakin besarnya dana yang dikelola Pemerintah Desa, 

dipandang perlu adanya suatu standar pelaporan pemerintah desa yang dapat 

digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan desa 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Stakeholder seperti Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota maupun stakeholders 

yang lain terutama masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal ini Kementerian Dalam 

Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Keberadaan Permendagri tersebut saat ini menjadi 

satu-satunya pedoman yang dapat digunakan oleh Desa dalam mengelola 

keuangan desa  (KSAP :2016) 
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Adapun Pendapatan Desa Batin Suir Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp. 

1.350.982.500 merupakan pendapatan yang lebih baik dari Tahun Anggaran 2015 

Sebesar Rp. 1.442.548.000. Meskipun pemekaran Desa Batin Suir dari Desa 

Lukun  resmi disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 

29 Nopember 2011 dan dilantik pejabat sementara pada tanggal 23 Maret 2012, 

bisa dikatakan Desa Batin Suir ini baru dalam menyelenggarakan roda 

pemerintahan dan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa secara mandiri, namu 

tidaklah menjadi pertimbangan dan hambatan bagi pemerintah pusat, provinsi, 

dan kabupaten untuk mengucurkan Dana Desa kepada Desa Batin Suir dengan 

jumlah yang fantastis besar.   

Dikarenakan baru dalam pengalamannya Desa Batin Suir melaksanakan 

Penyelengaraan Pemerintah Desa secara mandiri, tentunya tidaklah mudah untuk 

menghindari kesalahan yang terjadi baik secara subtantif maupun administratif 

dikarenakan butuh pengetahuan dan juga pengalaman aparatur desa yang baik 

terhadapa pelaksanaan pemerintahan tersebut. Permasalahan yang terlihat dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Batin Suir pada tahun 2015-2016 adalah 

pada tahun 2015 di Desa Batin Suir tidak terdapat Rancangan Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) yang merupakan dasar pembuatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa). Selanjutnya permaslahan yang terlihat pada 

penatausahaan laporan keuangan Desa Batin Suir yang belum begitu baik di 

terapkan pemerintah Desa Batin Suir. Penatausahaan laporan keuangan yang 

dimaksud yaitu dalam hal pencatatan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas-



 
 

4 

aktivitas ekonomi yang telah terjadi pada pemerintahan Desa Batin Suir yang 

tidak memenuhi standar yang ada.   

Ditambah lagi dengan permasalahan yang terjadi pada Penilaian kinerja 

Prangkat Desa Batin Suir  pada tahun 2016 tidaklah semangkin meningkat 

dibandingkan tahun 2015, dikarenakan pada tahun anggaran 2016 Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan meranti gagal dalam membayar gaji yang merupakan hak 

honor desa, dengan jumlah sekitar 40% yang bisa berdampak negatif kepada 

efektifitasnya kinerja aparatur pemerintahan Desa Batin Suir. Selanjutnya dalam 

Pencaiaran Alokasi Dana Desa Batin Suir pada tahun anggaran 2016 mengalami 

keterlambatan yang mengakibatkan tertundanya kegiatan yang direncankan. 

Melihat kondisi seperti ini perlu Manajemen yang baik oleh Kepala Desa Batin 

Suir sebagai Top Manejer yang harus mampu membuat perencanaan, 

pengendalian, mengambil keputusan yang strategis (tepat sasaran). Sehingga 

dalam pengelolaan dana desa bisa di rencanakan tepat sasaran dan merealisasikan 

sesuai standar yang ditetapkan, meskipun terjadinya hambatan pada alokasi dana 

desa tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk meninjau 

bagaimana sistem akuntansi dan manajemen keuangan Desa Batin Suir dalam 

pengelolaan dana desa yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan desa, 

apakah telah memberikan informasi keuangan yang sangat dibutuhkan bagi para 

pemangkungku kepentingan seperti pihak internal pemerintahan desa yaitu kepala 

desa dan perangkat desa membutuhkan informasi terkait laporan keuangan untuk 

membuat suatu perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan serta menilai 
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kinerja pemerintahan desa. Selanjutnya pihak eksternal pemerintah desa yaitu 

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa, donatur, dan 

masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan  untuk mengukur transparansi 

dan akuntabelitas pemerintah desa serta untuk bahan kajian dalam suatu riset 

pengelolaan dana desa.  

Jadi dalam pengelolaan dana desa Perlu kesiapan bagi perangkat desa, 

dikarenakan ada peraturan atau undang-undang yang mengawasi laporan 

keuangan desa, apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa 

yang telah buat, dan jika terjadi ketidak sesuian dengan Standar yang ditetapkan 

akan dikenakan sanksi baik itu teguran biasa sampai dengan sanksi yang terberat  

yaitu hukuman penjara. Maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini 

dengan mengambil judul : “Analisis Sistem Akuntansi dan Manajemen 

Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Batin Suir 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 

2015-2016)”. Penelitian ini mengharapkan aparat desa mampu melakukan 

pengelolaan dana desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliabel, dan 

tepat waktu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang 

telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menerapkan 

perumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana Sistem Akuntansi dan manajemen keuangan desa dalam 

pengelolaan dana desa bedasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa? 

2. Bagaimana kesiapan prangkat desa menerapkan Sistem Akuntansi dan 

manajemen keuangan desa dalam pengelolaan dana desa bedasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintah Desa? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Apabila problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa 

yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan 

penelitiannya (Arikunto, 2013: 15) maka tujuan penelitian menyebutkan tentang  

apa yang ingin diperoleh. Sehingga tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi dan manajemen keuangan desa batin 

suir dalam pengelolaan dana desa apakah telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah Desa? 

2. Untuk mengetahui kesiapan prangkat desa menerapkan Sistem Akuntansi 

dan manajemen keuangan Desa Batin Suir bedasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah Desa? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan 

terkait pelaksanaan Sistem Akuntansi dan manajemen keuangan Desa, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 
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2014, dan Standar Akuntansi Pemerintah Desa sehingga dapat menilai 

kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Standar-

satandar dan sistem yang ada di lapangan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi instansi terkait 

untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi 

seluruh instansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan bahan 

pembanding serta dasar penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu 

untuk mempermudah dalam pengkajiannya.penulisan dalam skripsi ini secara 

garis besar adalah  sebagai berikut :   

BAB I   : PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam 

menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini 
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penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil 

penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebelumnya.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Subjek Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Analisis Data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, 

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN   

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


