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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Efektivitas 

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengadung pengertian dicapainya 

tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara 

hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas dapat 

dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai 

cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. 

Menurut Kumuroto (2005:362) Efektifitas adalah suatu pengukuran 

terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai 

tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan. 

Kemudian  Siagian (2005) berpendapat bahwa Efektifitas adalah sebagai 

orientasi kerja bearti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai 

sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-

sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah 

ditetapkan.(2005) 

Selanjutnya  Gie (2000), efektifitas adalah keadaan atau kemampuan suatu 

kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang 

diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektifitas adalah 

konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, 

efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Haris, 

2015). 
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Sedangkan  Mardiasmo (2004), Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan 

target penerimaan pajak itu sendiri. 

Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. (Kurniawan 2005:109) 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa efektifitas adalah segala 

sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang bertujuan untuk 

mencapai sasaran target yang ingin dicapai dalam bentuk hasil yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain efektifitas adalah langkah-langkah atau 

metode yang telah ditetapkan. Ketetapan metode langkah-langkah di ukur dari 

segi kehematan waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberi manfaat kepada 

pihak-pihak yang ikut memberikan dan menetapkan tujuan yang ditentukan 

bersama. 

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Desa dalam 

merealisasikan keuangan alokasi dana Desa untuk melaksanakan program yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan 

potensi nilai rill.  

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektifitas alokasi dana 

Desa pada Desa LipatKain Selatan tahun 2016 menggunakan rumus sebagai 
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berikut (LPJ Keuangan Desa LipatKain Selatan/Depdagri, Kemendagri no 

690.900.327). 

Efektifitas= 600.464.523   X  100% 

                    661.648.851 

      = 753.900 

Efektifitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai 

minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah baik lagi jika organisasi 

tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektifitas 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Rasio efektifitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan 

simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektifitas. 

Adapun rasio efektifitas yang digunakan Depdagri,Kemendagri no 690.900.327, 

yaitu: 

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana Desa jika 

pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 

2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana Desa jika 

tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif, 

3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana Desa jika tingkat 

pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif, 

4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana Desa jika 

tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif, 

5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana Desa  

jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.( Dalam 

Jurnal Wayan Saputra : 4 Volume 6) 
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2.1.2  Ukuran Efektifitas  

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika usaha atau hasil pekerjaan  dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 

efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (1978), yaitu: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan  dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

2. Kejelasan strategi mencapai tujuan, telah diketahui bahwa  strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer 

tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 

artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 

usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab 



 

 

18 

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak 

dan bekerja. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektifitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana 

dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisiensi, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 

 

2.2 Pengertian Pengelolaan  

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang bearti pula 

pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, 

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisiensi dan efektif. 

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen 

terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau 

pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organisasing), 

pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen 

diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin,dan 
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mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisiensi. 

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna 

sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses 

dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, 

proses manajemen secara keseluruhan tidak lancer sehingga proses pencapaian 

tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi,2007) 

Berdasarkan defenisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap 

dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses 

dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan 

dengan pelaksana perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan 

diperlukan agar  

 

2.2 Pengertian Desa 

Dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan atau dibentuk dalam system 

Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Dari uraian diatas, Desa atau 

yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan 
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adat istiadat setempat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri, dan merupakan organisasi terendah dibawah Camat. Selain 

UU,beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang Desa adalah Lembaga 

asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan 

hukum adat. Dari uraian tentang Desa diatas, Desa adalah kumpulan masyarakat 

hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecematan yang mempunyai 

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa 

merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan 

hukumnya sendiri serta mandiri. 

Sedangkan Desa menurut Widjaja (2003) ilmu yang ditulisnya “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, 

landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi,otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun 

hukum privat memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut 

dan menuntut dipengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dan badan permusyawaratan 

Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 

perjanjian yang saling menguntungkan (Widjaja,2009;3) 

Dengan demikian Desa sebagai suatu bagian dari system pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa 
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dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun 

pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

 

2.3 Pembangunan Desa  

Joseph  J Spengler berpendapat  bahwa pembangunan adalah  suatu 

peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun  

pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk 

memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi 

barang dan jasa. Diantara beberapa ahli terdapat perbedaan dalam menangani 

pembangunan ekonomi, perbedaan tersebut dalam hal strategi dan 

penanggulangan hambatan-hambatan. Diantara ahli politik yang memberi  

perhatian terhadap pembangunan politik dalam berbagai arti, pembangunan 

politik diartikan sebagai modernisasi politik. Apabila dilihat dari tujunnya, 

pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalya demokrasi, stabilitas, 

legimitasi, partisipasi, dan sebagainya.  

Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik 

saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peingkatan kesejahteraan 

masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.  

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan 

mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur 

demografi masyarakat, karakteristis sosial budaya, karakteristik fisik geografis, 

pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi Desa kota, sektor 

kelembagaan Desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. 
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Penomena kesenjangan perkembangan antar wilayah disuatu negara, 

meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang 

berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadi 

kesenjangan antara Desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya 

cenderung bias kota (urban bias). Sebagai dampak pemberlakukaan model 

pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonimi 

pedesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor 

industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian 

menjadi semakin tertinggal. 

Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara melakukan tindakan intervensi 

untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan 

pembangunan pedesaan. Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi dimasyarakat 

pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. 

Dalam kasus ini, masyarakat dipedesaan diidentikkan dengan perilaku dan 

sikap yang dianggap kolot dan tradisional dihadapkan dengan sikap dan perilaku 

orang kota yang maju dan moderen. Terjadinya keterbelakangan sosial dan 

masyarakat Desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat 

desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, 

dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan 

kebutuhan pokok yang paling dasar, dan budayakan bagi kemiskinan bersama.  

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat 

pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentaasan kemiskinan dan 

pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi perubahan 
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sosial, Desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan 

memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan dipedesaan 

sehingga Desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari 

penghiduan.  

Infrastruktur Desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi listrik, 

telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, 

harus bisa disediakan sehingga memungkinkan Desa maju dan berkembang. Skala 

prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan 

(rural based development) meliputi: 1) pengembangan ekonomi lokal, 2) 

pemberdayaan masyarakat, 3) pembangunan prasarana dan sarana, dan 4) 

pengembangan kelembagaan.  

Selanjutnya, model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan 

bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa pengkotaan pedesaan (rural 

urbanization) yang berdasarkan pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai 

kesatuan ekonomi dan kawasan dan pengembangan kegiatan pertanian secara 

modern melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian dan penerapan standar 

pelayanan minimum yang sama antara Desa dan Kota.  

Dalam intervensi pembangunan pedesaan digunakan analisis terhadap 

anatomi Desa sehingga kontraproduktif dalam merealisasikan pembangunan 

pedesaan. Anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, dan 

karakteristik kawasan pemukiman sehingga dalam pembangunan pedesaaan 

berdasarkan kearifan lokal.  
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2.4 Keuangan Desa 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

Desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD, dan 

APBN. Penyelenggaraan pengurusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan 

desa di danai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa di danai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa di danai dari 

APBN. 

Dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 71 (1) 

menyatakan,”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” 

Artinya keuangan Desa ada, bersamaan dengan adanya hak kewajiban 

Desa, serta untuk mendanai adanya hak dan kewajiban Desa. Mengenai hak dan 

kewajiban yang dimaksudkan itu, pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa:” Hak dan 

Kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan 

pengelolaan keuangan”. 

 

2.5 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa) 

Anggaran belanja dan pendapatan Desa adalah rencana keuangan Desa 

dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program 
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dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa outputnya berupa pelayanan 

publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun 

perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa 

inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah Desa dalam tahun berjalan.  

Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan Desa 

yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan 

anggarannyaa. Dengan demikian, kegiatan pemerintah Desa berupa pemberian 

palayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan 

sudah dirancang anggarannya sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa 

APBDesa, pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan 

pelayanan publik.  

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa 

yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh Desa. Pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli Desa (PA Desa), 

bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi 

Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintahan, pemerintah Provinsi, 

pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya, hibah, sumbangan pihak ketiga. 

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang 

merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa terdiri atas: belanja langsung 

yang terdiri atas: a) belanja pegawai, b) belanja barang dan jasa, c) belanja modal. 

Belanja tidak langsung terdiri atas: a) belanja pegawai/penghasilan tetap, b) 
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belanja subsidi, c) belanja hibah (pembatasan hibah), d) belanja bantuan sosial, e) 

belanja bantuan keuangan, f) belanja tak terduga.  

 

2.6 Dana Desa  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang di transfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta 

pemberdayaan masyarakat. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait 

pada Implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias sesempurna gagasan para 

inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program 

pemerintah yang dulunya disebut PNPM. Namun dengan berlakunya Dana Desa 

ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan Dana ke 

daerah Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga menjadi pemicu 

pembangunan daerah. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer 

kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap 

Kabupaten/Kota mengalokasikan pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa 

dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka 

kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat 

kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana 

dimaksudkan diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan 

program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi 
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anggaran yang diperuntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh 

perseratus) dari dan luar dana transfer Daerah (on top) secara bertahap. 

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari APBN. Dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan 

dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa. Maka penggunanaan 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan 

dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. 

Pengalokasian Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan 

seperti berikut: 

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi Dana Desa 

harus melalui perencanan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka 

dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat. 

2. Seluruh kegiatan dan penggunaan  alokasi Dana Desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum  

3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan 

terkendali. 

4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan 

mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa 

pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan 

lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan 

keputusan melalui jalan musyawarah. 
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5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai  dengan 

mekanisme yang berlaku. 

 

2.7 Alokasi Penggunaan Dana Desa 

Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari 

perhimpunan dana dalam betuk simpanan.tujuan bank dari pengalokasian dana 

adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam pengalokasian dana 

pihak perbankan membaginya ke dalam persentase-persentase tertentu sesuai 

dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini, 

misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20% sedangkan untuk bidang industry 

diberikan 40%. 

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya 

kepada Desa. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. 

Hanif Nurcholis (2011:89) berpendapat bahwa Tujuan Alokasi Dana Desa 

adalah sebagai berikut : 

a. Menanggulangi kemisinan dan mengurangi kesenjangan  

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembanguan di tingkat 

Desa dan pemberdayaan masyarakat 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan  

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial 
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e. Menigkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.  

f. Meningkatkan pelayaan kepada masyarakat Desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonom masyarakat 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

h. Meningkatkan pendapatan Desa dan maasyarakat Desa melalui badan 

usaha milik Desa (BUMDesa) 

Adapun Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah: 

a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk 

setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa minimal 

(ADDM) 

b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan 

berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan 

variable tertentu (misalnya kemiskinan, kesenjangan, pendidikan dasar, 

kesehatan,dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 

proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara asas 

merata dan asas adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah 

ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. 

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada 

bagian pemerintah Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang 

ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa. Kepala Desa mengajukan 

permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q kepala bagian 

pemerintahan Desa secretariat Daerah Kabupaten/Kota melalui Camat setelah 

dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan Desa 
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pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikutnya 

lampirannya kepada kepala bagian keuangan Setda Kabupaten/Kota atau Kepala 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Kekayaan Asset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan 

setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana 

Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa. Mekanisme pencairan alokasi 

dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi Daerah Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari ADD 

dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa dengan 

mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana 

Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah 

Desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan 

masyarakat digunakan untuk: 

a. Biaya perbaikan sarana public dan skala kecil; 

b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik Desa 

(BUMDesa); 

c. Biaya untuk pengadaan bahan pangan; 

d. Teknologi tepat guna; 

e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman; 

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan 

g. Pengembangan sosial budaya; 

h. Kegiatan lain yang dianggap penting. 
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Selain itu, Desa juga mempunyai program musyawarah bangunan Desa 

yang biasa disebut Musrenbang Desa. Musrenbang Desa adalah forum 

musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku 

kepentingan Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan 

Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati 

rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana 

pembangunan jangka menengah Desa, serta masukan dari narasumber dan peserta 

yang menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi. 

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta 

musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang. Peserta 

adalah pihak yang memiliki hak pengambil keputusan dalam musrenbang Desa 

melalui pembahasan yang disepakati bersama. 

Hasil musrenbang Desa terdiri dari: 

a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang 

bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja 

desa serta swadaya gotong royong masyarakat Desa. 

b. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk di 

biayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. 

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nova Sulastri yang 

membahas tentang “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute 
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Kabupaten Muna” yang menjelaskan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo Kecamatan 

Watopute Kabupaten Muna, dimana dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa 

ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.  

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari 

musrenbang yang diadakan tim pelaksanaan alokasi dana Desa kmasih kurang 

efektif, dimana dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih sangat 

rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh 

perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo. Tahapan 

pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan 

anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan 

kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh 

pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif.  

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo masih 

kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun 

oleh pemerintah Desa Lakapodo sera tidak adanya evaluasi kegiatan yang 

seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses 

yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana Desa tersebut belum 

sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan alokasi dana Desa yang 

mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi 

dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Hartati yang membahas 

tentang “Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa 

Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 2015” memperoleh 

hasil yang kurang maksimal dikarenakan penggunaan dana desa dalam 

pembangunan belum terealisasikan dengan baik dimana desa Sungai Putih 

Kecamatan Tapung masih belum ada perkembangan apapun mengenai 

pembangunan desa. 

Kemudian Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murni Siswanti yang 

membahas tentang “Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan 

Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. 

Menjelaskan bahwa pembangunan yang ada pada Desa Padang Luas tidak merata 

atau tidak secara menyeluruh dilaksanakan dapat dilihat dari penggunaan alokasi 

dana Desa tersebut yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan Desa dan masyarakat Desa. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 
No Judul Penelitian Nama 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

1 Efektifitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Dalam 

Meningkatkan 

Pembangunan Fisik 

Desa Lakapodo 

Kecamatan Watopute 

Kabupaten Muna 

Nova 

Sulastri 

Desa 

Lakapodo 

Kecamatan 

Watopute 

Kabupaten 

Muna 

Mengetahui 

efektifitas 

pengelolaan 

dana desa 

dalam 

pembanguna

n desa  

Lokasi dan 

indikator 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

2 Analisis Dampak 

Penggunaan Dana 

Desa dalam 

Pembangunan di 

Desa Sei Putih 

Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

Fitri Hartati Desa 

Sungai 

Putih Kec 

Tapung 

Kab 

Kampar 

Mengetahui 

penggunaan 

dana desa 

dalam 

pembanguna

n desa  

Lokasi 

Penelitian 

berbeda dan 

Fokus 

Masalah 

penelitian 

yang 
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No Judul Penelitian Nama 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

pada tahun 2015 berbeda 

3 Efektifitas 

Penggunaan Dana 

Desa Dalam 

Pembangunan Desa 

di Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

Murni 

Siswanti 

Desa 

Padang 

Luas Kec 

Tambang 

Kab 

Kampar 

Mengetahui 

efektifitas 

penggunaan 

dana desa 

dalam 

pembanguna

n desa 

Fokus 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

2.9  Konsep Islam  

Surat Al-Baqarah Ayat 267 

                           

                         

       

 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji” 

 

Menurut perspektif agama islam dalam Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 78 

bisa menjadi dasar dalam pembangunan, 

Firman Allah SWT dalam Al-Quran (surat an-nahl 78) 

                        

                

Artinya :  dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hait, agar kamu bersyukur (surat an-Nahl) 
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Dari ayat diatas diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah memberikan 

suatu kesempurnaan pada diri manusia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya 

yaitu hati yang digunakan untuk berpikir serta diberikan kemampuan penglihatan 

dan pendengaran. Dengan adanya hati yang dimiliki manusia hendaknya 

digunakan dengan baik yaitu untuk berpikir dan dapat membedakan antara baik 

dan buruk, oleh sebab itu sudah sepatutnya manusia bersyukur menjaga, 

memelihara, serta memanfaatkan nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT 

dengan baik agar tidak termasuk orang-orang yang kafir nikmat. 

Islam merupakan sebagai rahmatan lil’alamin yang telah mengatur tentang 

kewajiban berusaha bagi setiap orang yang ingin maju, disamping itu haruslah 

dilaksanakan dengan kesungguhan sesuai dengan kemampuan agar memperoleh 

hasil yang ingin dicapai sebagai mana firman allah SWT: 

                                 

                                 

       

 
Artinya: bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dibelakang, mereka menjaga atas perintah Allah. 

Sesungguhnya allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila allah 

menghendaki keburukan keadaan suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain 

dia (surah Ar-rad 11) 

 

2.10 Defenisi Konsep  

Defenisi Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi 

pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33). 



 

 

36 

1. Keuangan Desa  

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan 

asli Desa, APBD, dan APBN. 

2. Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa) 

Anggaran belanja dan pendapatan Desa 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 

yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan 

perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan 

dituangkan dalam APBDesa. 

3. Pengalokasian Dana  

Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh 

dari perhimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari 

pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. 

Dalam pengalokasian dana pihak perbankan membaginya ke dalam 

persentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam 

perekonomian pada saat sekarang ini, misalnya untuk bidang pertanian 

diberikan 20% sedangkan untuk bidang industry diberikan 40%. 

4. Pembangunan Desa  

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan 

dengan mengedepankan kearifan local kawasan pedesaan yang mencakup 



 

 

37 

struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik 

fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi 

Desa-Kota, sector kelembagaan Desa, dan karakteristik kawasan 

pemukiman. 

5. Konsep Prioitas Penggunaan Dana Desa 

Adapun defenisi konsep prioritas penggunaan Dana Desa yang 

diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah: 

a. Pembangunan Desa  

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan 
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2.11 Kerangka Berfikir 

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

 

Peraturan Pemerintah No.60 Tentang 

Dana Desa 

 

Peraturan Bupati Kampar No.8 Tahun 

2016 Pasal 13 Ayat (1) 

 

Transparansi 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) 

 

Akuntabel 

Tercapainya Efektifitas dalam 

Pengelolaan Dana Desa dalam 

Pembangunan Tahun 2016  

 

Partisipatif 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 
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2.12  Konsep Operasional  

 
Variable  Indikator Sub Indikator 

Efektifitas 
pengelolaan Dana 

Desa dalam 
pembangunan 

1.  Transparansi 
 
 
 
 
 
 
 
2. Akuntabel  
 
 
 
 
 
 
3. Partisipatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tertib dan Disiplin 

Anggaran  

a. Kemudahan akses 
public terhadap 
informasi pengelolaan 
Dana Desa 

b. Sosialisasi terkait 
pengelolaan Dana 
Desa 

 
a. Kejelasan laporan 

pertanggungjawaban 
Dana Desa  

b. Informasi kepada 
public mengenai 
pelaporan Dana Desa  

 
a. Keterlibatan efektif 

masyarakat dalam 
pengelolaan Dana 
Desa  

b. Membuka ruang peran 
serta masyarakat dalam 
pengelolaan Dana 
Desa  

 
a. Taat hukum dalam 

pengelolaan Dana 
Desa  

b. Tepat waktu dan tepat 
jumlah dalam 
pengelolaan Dana 
Desa  

c. Kesesuaian prosedur 
dalam pengelolaan 
Dana Desa  

 
 
 

Sumber: Peraturan Bupati Kampar No.8 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) 

  

 


