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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, 

sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu 

dapat disajikan pada tabel  sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kajian Terdahulu 

Nama 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis Data 
Hasil Penelitian 

Sri Lestari 

(2017) 

Analisis 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

(Studi Kasus 

Di Wilayah 

Kecamatan 

Banyudono) 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah analisis 

deskriptif kualitatif 

dengan proses 

transformasi data 

penelitian dalam 

bentuk tabulasi. 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa sistem 

akuntabilitas 

perencanaan dan 

pelaksanaan telah 

menerapkan prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas. 

Sedangkan 

Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) baik secara 

teknis maupun 

administrasi sudah 

baik, namun harus 

tetap mendapat atau 

diberikan bimbingan 

dari pemerintah 

kecamatan.   

Nirwana 

Ahmad (2016) 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa 

Berdasarkan  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan pendekatan 

Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan 

bahwa Pengelolaan 

Keuangan Desa pada 
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UU No. 6 

Tahun 2014 

(Studi Kasus 

Pada Desa Di 

Kecamatan 

Baranti 

Kabupaten 

Sidenreng 

Rappang) 

wawancara pada 3 

desa dengan 15 

informan (kepala 

desa, sekertaris, 

bendahara, ketua 

BPD, dan 

masyarakat), 

observasi, dan 

dokumentasi. 

tahun 2014 belum 

menerapkan 

transparansi dalam 

pelaporan keuangan 

desa. Selain itu, di 3 

Desa pada Kecamatan 

Baranti aparat 

pemerintah desa 

belum sepenuhnya 

siap dalam 

mengimplementasikan 

UU No. 6 Tahun 2014 

yang disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu; 

dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa, 

keterbatasan waktu 

dalam persiapan 

administrasi dianggap 

sebagai faktor utama 

yang menghambat 

kesiapan perangkat 

desa dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dikarenakan UU Desa 

serta peraturan 

pedukung lainnya 

terlambat sampai ke 

pemerintah desa, 

sumber daya manusia 

(SDM) yang kurang 

mendukung 

Kiki Debi 

Sinta ( 2016) 

Pelaksanaan 

Undang-

Undang 

Nomor 6 

Tahun 2014 

untuk 

Mewujudkan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

deskriktif 

komparatif yaitu 

mendiskripsikan 

pengelolaan 

keuangan desa di 

desa toyomarto 

kemudian 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa 

berdasarkan undang-

undang nomor 6 tahun 

2014 secara garis 

besar pengelolaan 

keuangan Desa 

toyomarto telah 

akuntabel, namun 

secara teknis masih 
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Desa. ( Studi 

di Desa 

Toyomerto 

Kecamatan 

Singosari 

Kabupaten 

Malang) 

dibandingkan 

dengan undang-

undang nomor 6 

tahun 214 dan 

aturan 

penunjangnya, 

sehingga dapat 

ditarik sebuah 

kesimpula. 

banyak kendala. 

Kendala terserbut 

seperti perencanaan 

desa yang tidak tepat 

waktu, keterlambatan 

pencairan dana dari 

pemerintah daerah ke 

desa, keterlambatan 

pelaporan kepada 

bupati, laporan 

pertanggungjawaban 

belum terpublikasi 

kepada masyarakat, 

dan pembinaan serta 

pengawasan dari 

pemerintah daerah 

kurang maksimal. 

Iga Vidya 

Marvanti dan 

Sugeng 

Praptoyo 

(2017) 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Perspektif 

Akuntansi 

Dan 

Keuangan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. Sumber 

data yang 

digunakan adalah 

data primer dan 

data sekunder.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem akuntansi 

keuangan Alokasi 

Dana Desa yang 

dipakai yaitu dengan 

menggunakan 

program Microsoft 

Excel yang berupa 

Buku Kas Umum dan 

Buku Kas Pembantu 

Penerimaan serta 

Buku Kas Pembantu 

Pengeluaran. 

Sedangkan untuk 

Pengelolaan 

Keuangan tahun 2015 

cukup baik dan 

realistis karena sudah 

tersusun di dalam 

Rencana Anggaran 

Biaya (RAB).  

Agus Subroto 

(2009) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa  

Penelitian 

dilakukan dengan 

wawancara secara 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

untuk perencanaan 
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(Studi Kasus 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa  Di 

Desa-Desa 

Dalam  

Wilayah 

Kecamatan 

Tlogomulyo 

Kabupaten 

Temanggung  

Tahun 2008 )  

mendalam dan 

dengan cara 

pengamatan  

langsung pada 

pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa 

dan pelaksanaan 

kegiatan Alokasi 

Dana Desa, sudah 

menampakkan adanya 

pengelolaan yang 

akuntabel dan 

transparan. Sedangkan 

dalam 

pertanggungjawaban 

dilihat secara hasil 

fisik sudah 

menunjukkan 

pelaksanaan yang 

akuntabel dan 

transparan, namun 

dari sisi administrasi 

masih diperlukan 

adanya pembinaan 

lebih lanjut, karena 

belum sepenuhnya 

sesuai dengan 

ketentuan. Kendala 

utamanya adalah 

belum efektifnya 

pembinaan aparat 

pemerintahan desa 

dan kompetensi 

sumber daya manusia, 

sehingga  masih 

memerlukan 

pendampingan dari 

aparat Pemerintah 

Daerah secara 

berkelanjutan. 
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Muhammad 

Ismail, dkk. 

(2016) 

Sistem 

Akuntansi 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode observasi 

dan wawancara. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

permasalahan utama 

yang timbul adalah 

rendahnya 

pengetahuan dari 

kepala desa  terkait 

pengelolaan keuangan 

desa berdasarkan 

Permendagri No. 

113/2015. Hal itu 

ditambah lagi dengan 

belum adanya tenaga 

pendamping dari 

Kabupaten Boyolali 

untuk membantu 

pengelolaan dana 

desa. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa aspek yang membedakan 

dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang membahas tentang 

Analisis Sistem Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Desa Dalam Pengelolaan 

Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Otonomi Desa 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintah dan Indonesia jauh sebelum Negara-negara ini terbentuk. 

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi 

institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan 

institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta 
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relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang 

tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit 

(AW. Widjaja, 2005:04). Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan 

pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan 

mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara, dan hak-hak 

asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-

undang 1945 beserta penjelasannya maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan 

untuk melaksanakan politik desentralisai dan dekosentrasi dibidang 

ketatanegaraan (HW. Widjaja, 2002:12).  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa menjelaskan yang dimaksud dengan 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 
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diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut 

tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (HW. Widjaja, 2005:165).   

 

2.2.2. Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

dinyatakan bahwa pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan 

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu 

diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pasal 93 Ayat (1) menyatakan 

bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 105 

dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam 

Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri).  Selanjutnya Pasal 94 

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  

(IAI-KASP, 2015:01). 
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Gambar 2.1 

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perencanan 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa 

meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa 

termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 

Perencanaan 

Penganggaran 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

Pelaporan 

Pertanggung 

jawaban 

Siklus Pengelolaan 

Keuangan Desa 
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sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang telah 

diatur Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4. Perencanaan pembangunan 

desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang 

pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam 

menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara 

partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa 

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

tanggal pelantikan kepala desa.  

2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh 

Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah 

kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan 

Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan 

September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit 

berisi uraian sebagai berikut:  

a) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 

b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; 
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c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui 

kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;  

d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa 

sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 

e) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau 

unsur masyarakat desa. 

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala 

Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan 

menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:  

1) Pagu indikatif desa. 

2) Pendapatan Asli Desa. 

3) Swadaya masyarakat desa. 

4) Bantuan keuangan dari pihak ketiga. 

5) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 

daerah kabupaten/kota.  

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB 

Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan 

telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
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Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa 

khususnya tahun 2015  telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan 

Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2015. 

2. Penganggaran  

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB 

Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan 

dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan 

tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan 

kegiatan yang menjadi kewenangan desa.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mekanisme 

perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Bab 5 bagian I Pasal 20, 21, 

22 dan 23 sebagai berikut : 

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes 

tentang APB Desa berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP 

Desa) tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan 

rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa. 

2. Raperdes tentang APB Desa disamping oleh kepala desa kepada BPD 

untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan. 

3. Raperdes tentang APB Desa yang telah disepakati bersama akan 

disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling 
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lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian 

bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling 

lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan 

desa tentang APB Desa. Jika bupati/walikota tidak memberikan hasil 

evaluasi dalam batas waktu tersebut peraturan desa akan berlaku dengan 

sendirinya. 

4. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan 

desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepetingan umum dan 

peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa 

melakukan penyepurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

5. Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindaklanjuti dan kepala 

desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa 

menjadi peraturan desa, maka bupati/walikota dapat membatalkan 

peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota sekaligus 

menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Maka 

kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 

penyelenggaraan pemeritahan desa dan harus menghentikan pelaksanaan 

peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh 

bupati/walikota, selanjutnya kepala desa dan BPD mencabut peraturan desa 

tersebut. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan desa 

tentang APB Desa kepda camat. 
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6. Camat menetapkan haswil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 

hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. 

Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, 

maka peraturan desa tersebut berlaku dengan  

3. Pelaksanaan 

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. Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

diatur dalam Pemendagri Nomor 133 Tahun 2014 pada Pasal 22 sampai 34 

sebagai berikut: 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenagan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa 

yang belum memiliki pelayanan perbangkan di wilayahnya maka 

pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah; 

3) Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa; 

4) Bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Peraturan 

jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota; 
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5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa tentang tentang APBDesa ditetapkan 

menjadi peraturan desa; 

6) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan 

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; 

7) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran 

biaya yang telah disahkan oleh kepala desa; 

8) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pedanaan untuk melaksanakan kegiatan 

harus disertai dengan dokumentasi antara lain rencana anggaran biaya. 

Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh seketaris desa dan disahkan oleh 

kepala desa; 

9) Pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan di desa; 

10) Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat 

Permintan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan 

sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas: 

a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

b) Pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan 

c) Lampiran bukti transaksi 

11) Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka seketaris desa berkewajiban 

untuk: 
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a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksanaan 

kegiatan. 

b) Menguji kebenaran perhitungan tagiuhan atas beban APBDesa yang 

tercantum  dalam permintaan pembayaran. 

c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut, dan 

d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksanaan kegiatan 

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

12) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi seketaris desa, kepala desa 

menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 

Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai 

pengeluaran. 

13) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipumgutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

14) Sementara pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturasn 

bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-

undangan. 

4. Penatausahan 

Penatausaha keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya 

dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan 

terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. 

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas 
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transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Yang diatur dalam Permendagri nomor 

113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa bagian ke III Mengatur terkait 

penatausahaan yang termuat dalam Pasal 35 dan 36 yaitu : 

1) Penatausahaan  dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran  serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa 

dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: 

a) buku kas umum; 

Gambar 2.2 

Format Buku Kas Umum 

 
Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa 



 25 

Buku Kas Umum digunakan hanya untuk mencatat transaksi yang 

bersifat TUNAI. Pencatatan dalam BKU dilakukan secara kronologis. Kode 

Rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan 

belanja sebagaimana tertuang dalam APB Desa. Jika tidak mempengaruhi 

Belanja seperti pengambilan uang tunai dari bank, pemberian panjar tidak 

diberi kode rekening.  Nomor Bukti agar diisi dengan pemberian nomor 

secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. 

Terkait jumlah pengeluaran kumulatif sebesar akumulasi khusus pengeluaran 

kas tanpa dipengerahui penerimaan, sedangkan saldo menggambarkan 

akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

b) buku Kas Pembantu Pajak;  

Gambar 2.3 

Format Buku Kas Pembantu Pajak 

 
Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa 
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Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan 

yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas 

negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potongan dan 

penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, 

hanya pada Buku Pembantu Pajak. 

c) buku Bank. 

Gambar 2.4 

Format Buku Bank Desa 

 
Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa 

Buku Bank digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan dan 

memepengaruhi saldo pada BANK. Pencatatan dalam Buku Bank juga 

dilakukan secara kronologis. Tidak ada Kode Rekening dalam Buku Bank 

sebagaimana BKU.  Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern 

yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk 

pengisian Bunga Bank (kolom 6), Pajak (Kolom 8) dan Biaya Administrasi 
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(Kolom 9) berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara dari Bank 

yang bersangkutan. Selanjutnya Saldo menggambarkan akumulasi yang 

dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus 

dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima 

dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa 

5. Pelaporan  

Setelah proses persetujuan/pengesahan belanja dilakukan oleh kepala desa 

melalui dokumen SPP maka sebagai langkah selanjutnya pelaksana kegiatan 

membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan 

keuangan serta output yang ada. didalam Undang-Undang Republik Indonesia  

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bagian Ketiga menjelaskan Sistem 

Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pemerintah 

wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan 

Perdesaan meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta 

informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan 

Kawasan Perdesaan. Proses Pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 

2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian ke IV pasal 37 yaitu: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota berupa:  

a) laporan  semester pertama; dan  

b) laporan semester akhir tahun. 

2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 
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3) Laporan realisasi  pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Juli tahun berjalan. 

4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Januari tahun berikutnya. 

6. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban sesuai Pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, 

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan 

kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, 

Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi 

Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. 

Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Lebih lanjut 

pertanggungjawaban di jelaskan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 

sampai 42 yaitu : 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran; 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari  

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan 

dengan Peraturan Desa; 

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa dilampiri: 
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a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan; 

Gambar 2.5 

Format Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa 

 

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa 
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b) format Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan;  

Gambar 2.6 

Format Laporan Kekayaan Milik Desa 

 

 

 

 

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa 

c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke desa. 
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Gambar 2.7 

Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

 
Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa 

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 

6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; 

7. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, 

radio komunitas, dan media informasi lainnya; 

8. Laporan  realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan 

lain; 
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9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan; 

10. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa , Buku Pembantu Kas 

Kegiatan,  Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta 

Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang 

baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:  

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kurangnya transparasi dalam pengelolaan keuangan 

dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan 

baik, adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana takstil/dana yang tidak 

masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui oleh segelintir orang, 

merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana 

tersebut. 
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2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas 

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;  

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu 

pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2015:33). 

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah dijelaskan dalam 

surat An-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut : 

ٰٓ أَۡهلِهَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَه ٱلىَّاِس أَن تَۡحُكُمىْا  ِت إِلَىَٰ ىََٰ وْا ٱۡۡلََمَٰ َ يَۡأُمُسُكۡم أَن تَُؤدُّ َ ۞إِنَّ ٱَّللَّ بِٱۡلَعۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ

ا بَِصيٗسا  َ َكاَن َسِميَعَۢ ا يَِعظُُكم بِِهٓۦٰۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ   ٨٥وِِعمَّ

Artinya : ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa’ :58). 

Makna dari ayat tersebut adalah jika seseorang dipercaya melaksanakan 

amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak 

menerimanya. Bentuk amanah dapat berupa jabatan seperti jabatan kepala desa, 
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jabatan bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang 

memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan 

desa dalam rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayanya. 

Proses penyampaian amanah oleh kepla desa maupun bendahara desa 

kepada masyarkat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui 

peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang merupakan 

bentuk penetapan hukum sesama manusia. Maka semua bentuk penetapan hukum 

tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik 

dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri. 

 

2.2.3. Teori Agensi dan Akuntabilitas 

Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang 

diungkapkan dalam agency theory. Berdasarkan agency theory, hubungan 

keagenan timbul manakala pihak pemberi amanah (principal) memberikan 

amanah kepada pihak lain (agent) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang 

diharapkan principal. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk 

mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, 

sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah 

berupa kepercayaan politik. Agency theory menyatakan bahwa setiap orang 

cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya 

melalui keputusan yang diambil dalam organisasi menurut Jensen dan Meckling 

1976 dalam (Nirwana Ahmad, 2016). 
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Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan 

aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan 

aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan 

informasi keuangan yang terbuka dan jujur 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 (Muhammad Ismail, dkk. 2016). 

 

2.2.4. Good Governance 

Good Governance adalah mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan 

warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas 

governance dinilai dari kualitas intraksi yang terjadi antara komponen governance 

yaitu pemerintah, civil society dan sektor swasta. Governace yang baik memiliki 

unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparasi (Hetifah Sj 

Sumarto, 2009:15). Good governance pemerintahan desa, salah satunya dengan 

penataan tatakelola keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa 
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mendukung pengungkapan informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai 

pemberi amanah kepada pemerintah desa. Pengungkapan diistilahkan dengan kata 

disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Menurut 

Gibbins, Richardson and Waterhouse, 1990 dalam (Nirwana Ahmad, 2016) 

mendefinisikan disclosure keuangan sebagai pengungkapan informasi baik 

keuangan maupun non keuangan, kuantitatif maupun kualitatif, wajib maupun 

sukarela, melalui jalur formal maupun informal. Dengan demikian informasi 

terkait pengelolaan keuangan yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat 

menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang 

berpengaruh terhadap hasil operasi utama pemerintahan desa yang didanai dari 

dana publik. 

 

2.2.5. Sistem Informasi Akuntansi 

Gordon B. Davis dan Margrethe H. Olson (1984), menjelaskan bahwa 

sistem bisa berupa abstrak dan fisik. Sistem abstrak adalah urutan rencana yang 

saling tergantung gagasan atau konsep. Sistem fisik adalah kumpulan elemen 

yang selalu berkerja untuk menyelesaikan tujuan. James A O’Brien (2005). 

Menjelaskan bahwa Sitem adalah sekolompok komponen yang saling 

berhubungan, berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima 

input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur (Rohmat 

Taufiq, 2013:02). 

Secara umum, akuntansi dapat didefenisi sebagai sebuah sistem informasi 

yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada 



 37 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) terhadap hasil kinerja dan 

kondisi keuangan perusahaan (Hery, 2015:06). Akuntansi Merupakan Proses 

mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk 

memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang 

bersangkutan (Deddi Nordiawan, dkk. 2012:01). Akuntansi menyediakan 

informasi bagi para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi melalui proses 

sebagai berikut :  

1) Mengindetifikasi pemangku kepentingan; 

2) Menilai kebutuhan pemangku kepentingan; 

3) Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan; 

4) Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa organisasi; 

5) Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan (Carl S. 

Warren dkk. 2012:03). 

Suatu organisasi merupakan sekumpulan unit pengambilan keputusan 

untuk mengejar suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, setiap organisasi menerima 

input dan mengubahnya menjadi output dalam bentuk produk dan jasa (George H. 

Bodnar dan William S. Hopwood, 2006:03). Sistem akuntansi yang dirancang dan 

dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan 

accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu 

memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian 

transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulyadi (2001), sistem akuntansi adalah 
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organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan 

dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi (Indra Bastian, 

2006:05) 

Sistem Informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk 

mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan 

dengan transaksi keuangan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati 2011:4). 

Informasi yang dihasilkan dari suatu sistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1) Informasi akuntansi keuangan 

Akuntansi keuangan disusun terutama untuk menghasilkan informasi yang 

biasanya dalam bentuk laporan kuangan yang ditujukan pada pihak-pihak internal 

maupun eksternal organisasi. Laporan ini umumnya menghasilkan laporan 

keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

laporan perubahan posisi keuangan. 

2) Informasi akuntansi manajemen 

Manajemen hendaknya memiliki informasi yang berguna untuk perencanan 

dan pengendalian perusahaan dalam kegiatan sehari-hari serta dapat melakukan 

perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan yang direncanakan (Tata 

Sutabri, 2004:02) 

Sistem akuntansi dilihat dari Perspektif syariah sebagaimana yang terdapat 

pada Al-quran surat Al-Baqoroh Ayat 282-283 sebagai berikut :   
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Artintnya : “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu saling 

memperutangkan dengan suatu utang sampai waktu yang ditentukan, hendaknya 

kamu menulisnya….” (QS. Al-Baqoroh : 282). 

“…Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya…” (QS. Al-

Baqoroh : 283). 

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-

transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, (Sri 

Nurhayati dan Wasilah, 2015:09).  Jika seseorang melaksanakan sebuah pekerjaan 

yang merupakan amal sholeh, maka akan memperoleh balasan yang baik pula. 

Namun jika pekerjaan yang dilaksanakan merupakan perbuatan yang buruk, maka 

akan merugikan diri sendiri maupun orang lain serta akan memperoleh balasan 

yang buruk pula. Apabila didalam pelaksanaan pencatatan akuntansi hendaknya 

memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan didalam syariat islam serta di 

laksanakan dilandaskan untuk melakukan amal sholeh kepada Allah SWT. 

Sehingga kecurangan dalam pelaksaaan pencatatan dan pelaporan akan mampu 

dihindarkan, sebagai mana yang telah dijelaskan didalam Al-Quran surat Al-Khafi 

ayat 2 yaitu : 

ِت أَنَّ لَهُمۡ قَ  لَِحَٰ َس ٱۡلُمۡؤِمىِيَه ٱلَِّريَه يَۡعَملُىَن ٱلصََّٰ ه لَُّدۡوهُ َويُبَشِّ   ٢أَۡجًسا َحَسٗىا  يِّٗما لِّيُىِرَز بَۡأٗسا َشِديٗدا مِّ

Arinya : “sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan 

mendapat pembalasan yang baik”. 



 40 

Terkait dengan pemerintah desa segala bentuk pencatatan akuntansi dan 

juga pemberian informasi akuntansi haruslah berdasarkan undang-undang yang 

telah di tetapkan, aktivitas ini merupakan bentuk amal sholeh karena memberikan 

kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang 

amanah dalam pelaksanaan pemerintahan desa terkait pencatatan akuntansi serta 

memberikan informasi akuntansi akan memperoleh balasan berupa kebaikan. 

 

2.2.6. Sistem Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi Sektor publik didefenisiskan sebagai mekanisme teknik dan 

analisis akuntansi yang ditrapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-

lembaga tinggi Negara dan departemendepartemen di bawahnya, pemerintah 

daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek 

kerja sama sektor publik (Indra Bastian, 2006:15). Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang menjelaskan, Sistem akuntansi pemerintah 

daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual ataupun 

terkomputerisasi, yang dimulai dari  pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran 

pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daera perlu didukung oleh 

sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Beberapa jenis sistem 

akuntansi sektor publik, yaitu: 
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1) Sistem Akuntansi Anggaran 

Sistem akuntansi anggaran adalah sistem akuntansi yang mencatat, 

mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran 

pendapatan ataupun belanja. Anggaran untuk dana pemerintah (governmental 

funds) merupakan anggaran tetap (fixed budget), yaitu estimasi dengan jumlah 

pendapatan dan belanja yang tetap. Anggaran untuk proprietory merupakan 

anggaran fleksible yaitu estimasi yang jumlahnya berubah sesuai dengan 

perubahan pada tingkat aktivitas. 

2) Sistem Akuntansi Dana 

Akuntansi dana pada prinsipnya, mencatat seluruh transaksi keuangan, 

baik anggaran pendapatan dan pengeluaran maupun realisasinya, atau mencatat 

mutasi dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau saldo dana. Sistem Akuntansi 

Transfer dan Dana Desa (SATD) menghasilkan Laporan Keuangan Transfer ke. 

Daerah ·dan Dana Desa yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  

3) Sistem Akuntansi Komitmen 

Sistem Akuntansi Komitmen adalah sistem akuntansi yang dijadikan dasar 

pengambilan keputusan (komitmen) oleh manajemen organisasi. Sistem akuntansi 

komitmen dipergunakan untuk mengendalikan anggaran belanja organisasi. 

Dengan demikian, sistem akuntansi manajemen sering diimplementasikan sebagai 

subsistem (Indra Bastian 2006 : 20). 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.8 

Kerangka berfikir 
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Kerangka berfikir pada gambar 2.8 merupakan cara berfikir dalam 

penelitian pemerintah Desa Batin Suir yang menerapkan Sistem akuntansi dan 

Sistem manajemen keuangan sebagai sistem pengelolaan dana desa Batin Suir, 

yang secara aplikasinya apakah telah sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan desa yang diatur oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113  Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Dana Desa. Setelah dilakukan analisi sistem tersebut dengan standar 

yang ada maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan bahwa apakah Sistem 

Akuntansi dan Manajemen Keuangan Desa Batin Suir dalam pengelolaan dana 

desa telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Desa, dan juga bagaimana 

dengan kesiapan prangkat desa menerapkan Sistem Akuntansi dan manajemen 

keuangan Desa Batin Suir Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Dengan 

demikian akan diketahui bahwa prinsip Governance yang memiliki unsur-unsur 

akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparasi telah diterapkan secara 

maksimal atau belum oleh pemerintahan Batin Suir. 

 


