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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang berarti 

pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam 

daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Amrah Muslimin dalam 

Ridwan, 2009: 16).Desentralisasi ini kemudian dibagi dua, yaitu desentralisasi 

territorial dan desentralisasi fungsional. Van Der Pot dan Donner (dalam Ridwan 

2009: 16) berpendapat bahwa : 

“Desentralisasi territorial (territorial decentralisastie) yaitu pelimpahan 

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing- 

masing (otonom), yang melahirkan badan-badan berdasarkan wilayah 

(gebiedscorporaties), sedangkan desentralisasi fungsional (functionele 

decentralisastie) adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu, yang muncul dalam 

bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu (doelcolporaties).” 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang 

pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 

ini tampak bahwa Indonesia menganut desentralisasi territorial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 
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Menurut Juli Panglima Saragih (2003: 34) salah satu tujuan dari otonomi 

daerah/desentralisasi adalah memberdayakan masyarakat local (setempat) sehingga 

memungkinkan masyarakat local untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang 

lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat 

dilakukan masyarakat. 

  Desentralisasi dalam pelaksanaannya merupakan desentralisasi  sebagian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan 

menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah 

didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan 

mampu mengurus rumah tangganya.Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung 

terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumber daya 

manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah 

tersebut. 

2.2 Pengertian Pembangunan 

Menurut Agus Suryono (2001;62) Pembangunan adalah upaya yang terus 

menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan 

perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu 

mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan 

dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan. 

Sedangkan Menurut Andri (2005:182), tujuan pembangunan pada masa lalu 

adalah pertumbuhan (growth) dan sekali lagi pertumbuhan. Seharusnya pertumbuhan 

hanya bersifat indikator pembangunan bukan tujuan.Tujuan pembangunan itu adalah 
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meningkatkan kualitas hidup manusia. Beberapa indikator pembangunan bisa kita 

susun sebagai berikut : Partisipasi (participation), keadilan sosial (sosial justice), 

kesempatan kerja untuk semua (work for all), dan kemandirian (autonomy). 

Adapun definisi pembangunan Menurut Sundrianmunawar Haryono (2002;15) 

adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah 

perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh 

dan berkesimbungan dan merupakan usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu pembangunan dapat 

diartikan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan 

kepada norma-norma tertentu, perencanaan pemberdayagunaan potensi alam, 

manusia dan sosial budaya inilah yang disebut dengan pembangunan. 

Adapun dalam undang-undang NO 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan 

bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Dari defenisi diatas dijelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi dengan 

melakukan tindakan-tindakan secara bersama dalam lingkup yang telah ditetapkan. 

2.3  Pengertian Desa 

Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 

bahwa 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 
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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 disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Dalam bukunya Daldjoeni ( 1987:37) mengatakan bahwasanya Desa 

merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya 

berpangupajiwa agraris. Adapun ciri kehidupan di desa antara lain adalah sebagai 

berikut: 

A. Mempunyai wilayah sendiri 

B. Mempunyai sistem masyarakat sendiri 

C. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam 

D. Sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa 

E. Masyarakat desa merupakan paguyuban (gemeinschaft) yaitu gaya hidup 

berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat 

F. Struktur ekonominya bersifat agraris 

G. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar 

H. Proses sosial berjalan lambat 

I. Kehidupan bersifat tradisional 

J. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya 
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K. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama 

secara kuat 

2.4 UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa 

 Dalam UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa menjelaskan 

bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. pembangunan desa bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi 

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa dilakukan 

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Tahap awal yang dilakukan dalam pembangunan desa adalah perencanaan 

pembangunan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. 

 Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa 

atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.Peraturan desa tentang rencana 
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pembangunan tersebut merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan 

pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu 

sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.Perencanaan 

Pembangunan Desa tersebut diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat 

Desa. 

Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa tersebut Pemerintah Desa 

wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah 

perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang 

meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan 

sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala 

produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.  
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  Tahap pembangunan desa selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan desa, 

Dimana Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa.Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 

seluruh masyarakat Desa disertai semangat gotong royong.Pelaksanaan Pembangunan 

Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam 

Desa.Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.Pelaksanaan 

program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk 

diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. 

  Tahap pembangunan desa yang terahir adalah pengawasan.Dimana dalam  

melaksanakan pembangunan Desa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 

mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa juga 

berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Selain itu 

Masyarakat Desa juga berhak melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dan  Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan 

dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat 

Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam 

Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Selain itu Masyarakat Desa 

berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan 

Pembangunan Desa. 
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2.5 Alokasi Dana Desa (ADD) 

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa 

perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. 

Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. 

Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah 

pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam 

mendapatkan alokasi dana. 

Sedangkan Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian 

disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa 

kewengan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, 

peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui 

(rekognisi) oleh Negara: (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata 

ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undan; (c) kewenangan delegatif-

administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah. 

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut HAW Widjaja (2005:133) 

adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan 

pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah 

pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD 

masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD). 
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Hanif Nurcholis (2011:88-89) juga menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu 

dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip 

dari, oleh dan untuk masyarakat.  

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administrative, teknis dan hukum.  

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

hemat, terarah dan terkendali. 

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 

sengat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan 

lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui 

Musyawarah Desa.  
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5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti 

mekanisme yang berlaku 

2.6 Penggunaan Dana Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 

mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan 

keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan 

yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 

mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.Dana tersebut 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan.Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga 

digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 

diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk 

mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana 

Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk 

mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk 
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menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program 

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan 

kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Alokasi anggaran untuk Dana Desa 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan 

akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa 

transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana 

Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis 

Desa.Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa 

kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. 

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari 

total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme 

penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh 

kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai 

Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan 

Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan 

APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah 

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana 

Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. 

Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya 

pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah.Selain itu, 
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mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa. 

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa 

dalam 2 (dua) tahap.Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada 

kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, 

luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu.Hasil perhitungan tersebut 

selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang 

mencerminkan tingkat kesulitan geografis.Pada tahap kedua, berdasarkan besaran 

Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada 

setiap Desa.Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel 

tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai 

dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan 

oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. 

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, 

pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, 

akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk 

dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan 

penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan 

kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa 
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apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang 

dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. 

2.7 Kajian Terdahulu 

a. Kajian pertama yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rinaldi 

Aulia  Analisis tentang pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa 

(studi kasus pada desa di kec V Koto kampong dalam kab padang pariaman 

tahun anggaran 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari 

Sikucur, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan 

aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu 

diwujudkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa 

yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Campago 

cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan 

pertangungjawabannya. Dari segi perencanaan, wali nagari dari kedua 

nagari mengadakan musrenbang terlebih dahulu setelah itu menyusun 

APBNagari.Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk 

menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi 

penatausahaan, Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas membuat 

pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi 

pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
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wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan 

dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM 

yang kurang memadai.  

b. Kajian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Abd.Haris yang 

berjudul analisis penggunaan alokasi dana desa tahun 2011 di desa sungai 

tanang kec Kampar utara kab Kampar. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa yang telah penulis lakukan maka Analisis penggunaan ADD pada 

desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar ditinjau 

dari beberapa indikator dalam Analisis penggunaan ADD berada di 

persentase sebesar 53,4% dari tanggapan Kepala Desa dan 41,6% dari 

tanggapan masyarakat dengan pengukuran variabel dengan nilai antara 

34%-66% berada pada kategori cukup baik.. Walaupun masih terdapat 

perbedaan pendapat dari masing-masing pihak yaitu instansi terkait dan 

keluhan-keluhan dari masyarakat setempat, tetapi perbedaan pendapat 

tersebut masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan keluhan dari 

masyarakat desa Sungai Tanang kecamatan Kampar Utara kabupaten 

Kampar dapat dijadikan batu loncatan bagi pemerintah desa dalam 

meningkatkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk masyarakat. 

c. kajian ketiga yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Riyani tentang 

analisis pengelolaan dana desa studi kasus di desa singapura kecamatan 

kartasura kabupaten sukoharjo tahun 2016. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan analisis pengelolaan dana desa yang meliputi 
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perencanaan, penggunaan dan evaluasi dana desa. Dimana pembangunan 

desa terlaksana sesuai rencana. Adapun kendala yang dihadapi seperti 

kurangnya rasa tanggungjawab antar perangkat desa, kurangnya 

masyarakat terhadap pembangunan desa dan kurangnya rapat untuk 

menyampaikan informasi alokasi dana desa terhadap masyarakat. 

d. kajian tentang penelitian yang dilakukan oleh Wayan Saputra dengan judul 

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambai Kec 

Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. Dalam penelitian tersebut 

Wayan menyebutkan bahwa pengelolaan dana pada desa tersebut berada 

pada kategori efektif. Tingka efektifitas tersebut dianalisis menggunakan 

rumus rasio efektifitas yaitu realisasi ADD (dibagi) target ADD dan 

(dikali) 100%. Dari penghitungan tersebut tingkat efektifitas pengelolaan  

Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambai Kec Kintamani Kabupaten Bangil 

Tahun 2009-2014 berada pada angka 90-100%.  

e. kajian terahir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amelya dkk, dalam 

penelitianya yang berjudul Efektifitas Dana Pembangunan Fisik Desa 

Pucangro Kecamatan Gudo Kab Jombang. Dalam penelitian tersebut 

amelya menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Steers mengenai 

indikator efektifitas untuk mengnalisis sejauh mana Efektifitas Dana 

Pembangunan Fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kab Jombang.  

Menurut Steers Terdapat 19 indikator dalam mengukur efektifitas dan salah 

satunya adalah bahwa tercapainya seluruh target yang telah ditentukan. 



25 
 

 
 

2.8 Definisi Konsep  

Menurut singarimbun (2006;34) konsep adalah abstraksi mengenai fenomena 

yang dirumuskan atas dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu tertentu.  

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa 

konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya adalah; 

a. Otonomi daerah, Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang 

berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam 

masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

(Amrah Muslimin dalam Ridwan, 2009: 16) 

b. Desa, Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Pembangunan Desa, dalam undang-undang NO 6 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

d. Alokasi Dana Desa, Hanif Nurcholis (2011:88-89) menyebutkan bahwa 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan 



26 
 

 
 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai 

kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Variable Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:3). 

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa 

dengan indikator sebagai berikut ;  

Referensi Indikator Sub indikator Skala likert 

UUD Nomor 6 

Tahun 2014  

Tentang 

Pembangunan 

Desa 

Perencanaan   Menyusun perencanaan 

pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangan 

dengan mengacu pada 

perencanaan 

pembangunan kab/kota 

 Perencanaan 

pembangunan desa 

diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai 

c. Cukup sesuai  

d. Kurang sesuai  

e. Tidak sesuai 
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masyarakat 

 Pemerintah desa wajib 

desa wajib 

menyelenggarakan 

musyawarah perencanaan 

pembangunan desa 

Pelaksanaan   Pembangunan desa 

dilaksanakan sesuai 

dengan rencana kerja 

pemerintah desa 

 Pembangunan desa 

dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dengan 

melibatkan seluruh 

masyarakat desa dengan 

semangat gotong royong 

 Pembangunan desa 

dilakukan dengan 

memanfaatkan kearifan 

local dan SDA desa 

Pengawasan   Masyarakat desa 

mendapatkan informasi 

mengenai rencana dan 

pelaksanaan 

pembangunan desa 
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 Masyarakat desa 

melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan 

pembangunan 

 Masyarakat desa 

melaporkan hasil 

pemantauan dan berbagai 

keluhan terhadap 

pelaksanaan 

pembangunan desa 

kepada pemerintah desa 

dan badan 

permusyawarahan desa 

(BPD) 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penggunaan Dana 

Desa Dalam Pembangunan 

Desa Balam Jaya 

Kecamatan  Tambang 

Kabupaten Kampar 

Perencanaann 

Pembangunan 

Pengawasan 

Pembanguanan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Dana Desa untuk 

Pembangunan 

Hasil pembanguan dapat dinikmati dan 

dimanfaat kan oleh masyarakat Desa 


