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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Otonomi Desa dan Pembangunan Desa 

 Widjaja (2005:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

desa merupakan otonomi asli,bulat,dan utuh serta bukan merupakan pemberian 

dari pemerintah.sebaliknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli 

yang dimilki oleh desa tersebut.Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,memiliki 

kekayaan,harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. 

 Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajban untuk mengatur 

dan  mengurus sendiri urusan pemerntahan dan kepentingan masyarakat 

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

tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.Urusan 

pemerntahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturanya kepada desa.Namun 

dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelengaraan 

otonom desa harus tetap menjujung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara 

Kesatuan Republk Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (widjaja,2005:166) 

Widjaja (2002:19) mendefinisikan bahwa desa merupakan suatu wilayah 

yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk sebagai suatu kesatuan 
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masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak 

menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik 

indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 

ayat (1) mengartikan 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 di akui dan dihormati alam sistem pemerintahan 

negara kesatuan republik indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa 

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang disebut dengan 

nama lain berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

 Sedangkan defenisi pembangun desa,Pembangunan menurut  afifudin  

(2012:48) adalah rankaian perubahan,pertumbuhan yang merupakan rencana yang 

ter susun rapi dalam mencapai cita-cita negara/bangsa.sedangkan menurut 

Sondang P.Siagian(2003:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan usaha 

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana  dan di lakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa,negara dan pemerintahan,menuju moderitas dalam 

rangka pembinaan bangsa. 
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  kemudian Pembangunan desa menurut peraturan menteri dalam negeri 

nomor 114 tahun 2014 pembanguna desa adalah upaya peningktan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 

menurut Daeang sudirwa (1981:63) Pembanguan Desa adalah proses perubahan 

yang terus menerus dan bersinambungan yang di selenggarakan oleh masyarakat 

beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin materi dan 

spritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.kemudian tujuan 

pembangunan desa menurut uu no 6 tahun 2014 bertjuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kulitas hidup manusia seta penanggulangan 

kemiskinan melalui memenuhi kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan 

prasarana desa,pengembangan potensi potensi ekonomi lokal,serta pemamfaatan 

sumber daya alam da lingkungan secara berkelanjutan. 

2.2 Keuangan Desa 

 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk 

didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut.Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas 

transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran.Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1(satu)tahun anggaran 

yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.Anggaran 

Pendapan dan Belanja Desa,selanjutnya di singkat APBDes adalah rencana 

keuangan tahunan pemerntah desa dan Badan Permusyawaratan Desa,dan 

ditetapkan dengan peraturan desa.Bendahara adalah perangkat desa yang di tunjuk 
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oleh Kepala Desa untuk menerima,menyimpan,membayarkan,menyetorkan dan 

mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes 

(Permendagri No.113 tahun 2014) 

 Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa,pendapatan Desa bersumber 

dari: 

a. Pendapatan asli Desa terdiri dari atas usaha,hasil aset,swadaya dan 

partisipasi,gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. Bagian darihasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian ddari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan sambangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;dan 

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Pemerintah desa di wajibkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan desa 

secara transapran,akuntabel,partisipatif serta di lakukan dengan tertib 

dandisiplin.Transparansi artinya di kelola secara terbuka;aaaakuntabel artinya di 

pertanggung jawabkan secra hukum;dan partisipatif artinya melibatkan 

masyarakat dalam penyusunannya di samping itu,keuangan desa harus di bukukan 

dalam sistem pemerinthan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi 

keuangannasional dan daerah;yaitu mulai 1 Januari sampai 31 Desember. 
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Prinsip tidak berguna jika tidak di hujudkan dengan tindakan.Sesuai dengan 

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

keuangan desa Bab II  tentang azas-azas Pengelolaan keuangan Desa Pasal 2 Ayat 

(1)yakni sebagai berikut; 

1. Asas Transparan 

Yakni;terbuka, terbuka maksudnya adalah segala kegiatan daan 

informasi terkait keuangan Desa dapat di ketahui dan di awasi oleh 

pihak alin berwenang 

Kurangnya transparansi dalam kebijakan dan pengelolaan keuangan 

Desa dapat di lhat dan tidak tertanya administrasi keuangan dengan 

tertib dan baik,adanya aliran dana tertentu yang hanya di ketahui hanya 

segelintir orang merahasiakan informasi, dan ketidak tahuan 

masyarakat akan dana-dana tersebut. 

Transparansi bearti pemerintah desa pro aktif dan memberikan 

kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk 

mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait keuangan Desa. 

Terkait dengan penelitian kebijakan keuangan desa ini,Maka fenomena 

yang akan di gunakan untuk mengukur transparansi adalah: 

a) Kemudahan akses publik terhadap informasi pengelolaan  

keuangan desa dan kebijakan keuangan desa 

b) Sosialisasi informasi terkait pengelolaan keuangan desa dan 

kebijakan keuangan desa. 
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2. Asas Akuntabel 

Yakni ;setiap tindakan atau kinerja pemerintahan/lembaga dapat 

mempertanngung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak 

atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertangung 

jawaban (LAN;2003) Asas ini menuntut kepala desa Kepala Desa 

mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaa APBDes 

secara tertib,kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan 

diatasnya,sesuai dengan peratruran perundang-undanganDikaitkan 

dengan penelitian ini,maka fenomena yang akan di lihat dalam sas 

akuntabel yang akan mempengaruhi kebijakan keuangan desa adalah; 

a) Kejelasan laporan pertangungjawaban keuangan desa 

b) Informasi kepada publik mengenai pelaporan keuangan desa 

3. Asas Partisipatif 

Yakni;setiap tindakan dilakukan dengan mengintruksikan keterlibatan 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan anpirasi masyarakat. 

Dikaitkan dengan penelitian ini kebijakan keuangan desa,maka 

fenomena yang di gunakan untuk mengukur komunikasi adalah 

a) Keterlibatan efektif masyarakat dalam kebijakan keuangan desa 

b) Membuka ruang peran serta masyarakat dalam kebijakan 

keuangan desa 
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4. Asas Tertib Dan Disiplin Anggaran 

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara 

konsisten dengan pencatatan atas penggunaanya sesuai dengan prinsip 

akuntasi keuangan di Desa.Hal ini maksudkan bahwa kebijakan 

keuangan desa sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang 

berlaku.maka fenomena yang akan di lihat dalam asas tertib dan 

disiplin anggaran yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD 

adalah: 

a) Taat hukum dalam kebijakan keuangan desa 

b) Tepat waktu dan tepat jumlah dalam pengelolaan keuangan 

desa 

c) Kesesui prosedur dalam pengelolaan keuangan desa 

2.3 Kebijakan Publik 

 Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para 

ahli,meskipun tidak ada menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan 

publik.Kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan yang 

di ambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik.Istilah kebijkan 

biasanya dikaitkan dengan keptusan pemerintah,wewenang,atau kekuasaan untuk 

mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab dalam melayani kepentingan 

umum. 

Kebijakan itu dartikan sebagai pedoman untuk bertindak.Sedangkan dalam 

Harbani pasalong (2014:38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang 
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mendalam terhadap aternatif yang bemuara kepada keputusan tentang aternatif 

terbaik. 

 Kemudian publik dalam Inu kencana syafie (1999:17-18) pengertian 

publik itu sendiri berasal dari bahasa inggris (public) yang bearti 

umum,masyarakat atau negara.Maksudnya adalah sejumlah manusia yang 

memiliki kebersamaan berpikir,perasaan,harapan dan tindakan yangbenar baik 

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

Selanjutnya kebijakan publik itu sendiri menurut Wiliam N Dunn dalam 

Harbani Pasalong (2014:39) disebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

penjabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut pemerintah, seperti 

pertahanan,keamanan,energi,kesehatan,pendidikan,kesejahteraan, 

masyarakat,kriminalisasi,perkotaan dan lain-lain. 

 Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintahan 

maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang di 

anggap paling baik,untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik 

dengan tujuan untuk mencarikan solusi pemecahannya secra tepat,cepat dan 

akurat,sehingga benar adanya apa yang di lakukan ataupun tidak di lakukan 

pemerintah dapat saja di pandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. 
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2.4 Pengelolaan keuangan desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 1 

yang di maaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan, pengandaan, penggunaan, pemamfaatan, pengamnanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahan, penilian, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan atau di sebut juga dengan manejemen dalam pengertian 

umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan 

orang melakukan untuk bekerja. 

Menurut James A.F Stones (dalam Nopri Ahadi 2004:1) manejemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,dan pengawasan usaha-

uasaha para anggotanya organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya 

organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkaan. 

2.5 Manejemen Strategi 

 Sondang P.Siagian (2003:15) manejemen strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan mendasarkan yang dibuat oleh menejemen 

puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pada awalnya konsep strategi digunakan 

sebagai langkah untuk memenangkan pertempuran dalam dunia militer dengan 

menggunakan seluruh kekuatan militer yang ada. Akan tetapi seiring 

berkembangnya zaman, konsep strategi kemudian digunakankedalam atmosfer 
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kehidupan suatu organisasi swasta maupun organisasi publik dalam mencapai 

keuntungan.Ditinjau dari segi terminologi, banyak ahli yang telah mengemukakan 

definisi strategi dengan sudut pandang yang berbedabeda diantaranya yaitu 

sebagai berikut; 

1. Menurut Porter dalam (Rangkuti, 2004:4) strategi adalah suatu alat yang sangat 

penting untuk mencapai kemenangan dalam bersaing. 

2. Menurut Hamel dan Pharalad dalam (Rangkuti, 2004:4) strategi merupakan 

suatu tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus dilakukan dengan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 

pelanggan dimasa yang akan datang. 

3. Glueck dalam Amirullah (2015:4) juga mengartikan strategi sebagai sebuah 

rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan 

strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi lain.Hal senada juga disampaikan oleh 

Willian J. Stanton mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas 

dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dibagian lain 

Supriono dalam Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu satu 

kesatuan rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang 

di perlukan dalam setiap kegiatan organisasi. Sedangkan dalam waktu yang 

bersamaan, strategi–strategi yang telah dibuat oleh suatu oragnisasi akan menjadi 

basis kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

selalu berubah. 
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2.5.1 Tipe-Tipe Srategi 

 Pada dasarnya setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujian 

organisasasi yang telah di tetapkan.Tipe srategi yang digunakan tiap-tiap 

organisasi tidaklah sama.Jack  Koteen dalam salusu (2006:104-105) 

mengungkapakan bahwa dalam srategi terdapat beberapa tipe-tipe 

srategi,diantaranya yaitu: 

1. Coporote Srategy(srategi organisasi) 

Srategi ini berkaitan dengan perumusan misi,tujuan,nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru.pembatasan-pembatasan di 

perlukanyaitu mengenai apa yang di lakukan dan untuk apa. 

2. Program strategy(strategi program) 

Srategi ini lebih memberikan perhatian pada implementasi-implementasi 

srategi dari suatu program tertentu.Kira-kira apa dampak nya apabila suatu 

program tertentu di lancarkan atau di perkenalkan(apa dampak bagi 

sasaran organisasi) 

3. Resause support Srategy(strateg pedukung sumber daya) 

Srategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemamfaatan 

sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas 

kinerja organisasi.Sumber daya itu dapat berupa tenaga ,keuangan, 

teknologi dan sebagainya 

4. Insititutional Strategy(srategi kelembagaan) 

Fokus dari srategi ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan inisiatif-inisatif strategi 
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2.5.2  Kriteria Strategi yang Baik 

 Menurut Sondang P.Siagian(1995:23) ada 4 (empat) kriteria untuk 

mencapai strategi yang baik yaitu: 

1. Strategi sebagai sesuatu keputusan jangka panjang harus 

mengandung penjelesan singkat tentang masing-masing komponen 

dari strategi organisasi yang bersangkutan,dalam arti terlihat 

kejelasan dari ruang lingkup,pemamfaatan sumber dana dan daya 

keunggulan tersebut dan sinergi antara komponen-komponen 

tersebut di atas. 

2. Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang fundamental 

sifatnya harus memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi itu 

akan membawa organisasi lebih cepat dan efektif menuju 

tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi. 

3. Strategi organisasi dinyatakan dalam pengertian fungsional dalam 

arti jelasnya satuan kerja strategis sebagai pelaksana utama 

kegiatan utama melalui pembagian kerja yang jelas sehingga 

kemungkinan terjadinya tumpang tindih,saling melempar tanggung 

jawab dan pemborosan dapat dicegah. 

4. Pernyataan strategi harus bersifat spesifik dan tepat dan bukan 

merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifatnya umum yang 

masih dapat diinterpretasikan dengan berbagai jenis interpretasi 

tergantung pada selera dan presepsi individual dari pembuat 

interpretasi 
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2.5.3 Perencanaan strategis 

 Perencanaan strategis menurut George R.Terry (2012:163) Perencanaan 

meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang di usulkan yang di 

anggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang di inginkan. 

 Perencanaan dapat di anggap sebagai suatu kumpulan keputusan-

keputusan,dalam hubungan perencanaan tersebutsebagai tindakan –tindakan untuk 

massa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang. 

 Ada aneka macam rencana dalam bidang menejemen salah satu bahan 

umum pada segala macam perencanaan adalah waktu,dan rencana-rencana 

sehubungan dengan waaktu dapat diklasifikasikan menjadi apa yang di namakan: 

1. Perencanaan jangka pendek (SR= short range ), yang mencangkup waktu 

kurang satu tahun; 

2. Perencanaan jangka menengah (IR=intermediate range),yang meliputi 

waktu 1 tahun lebih tetapi kurang dari 5 tahun; 

3. Perencanaan jangka panjang (LR= long range),yang meliputi waktu lebih 

dari 5 tahun. 

Keuntungan dari perencanaan strategik  menuurut George R. Terry (2012:164-

166) antara lai sebagi berikut: 

1. Timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang di tunjukkan ke arah 

pencapaian sasaran 
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2. Perencanaan menunjukkan perlu diadakannya perubahan pada masa 

yang akan datang 

3. Perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan;”apakah yang akan 

terjadi apabila?” 

4. Ia memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan 

pengawasan 

5. Perencanaan mendorong orang memberikan prestasi 

6. Perencanaan membesarkan dan mengimbangkan pemamfaatan 

fasilitas-fasilitas 

7. Perencanaan membantu seorang manejer mencapai status 

2.6  Pandangan Islam terhadap kebijakan keuangan 

Konsep kebijakan keuangan pada dasarnya tidak akan jauh dari proses 

pembangunan. Seperti kebijakan keuangan desa merupakan proses dari kebijakan 

dari kebijakan desentalisasi dan otonomi untuk mencapai tujuan menumbuh 

kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelanyanan terhadap 

masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing 

daerah dalam proses pertumbuhan. Tujuan di atas merupakan bagian dari 

pembangunan. Sedangkan konsep pembangunan dalam islam adalah untuk 

mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, adapun pembangunan dalam 

islam dijalankan melalui dua tahap 

1. Pembangunan kerohanian 

2. Pembangunan fisikal 
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Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu sebelum pembangunan 

fisikal dilakukan, ini adalah bagian melahirkan insan yang mempunyai pemikiran 

bersih, suci, dan mulia. Terutama pendekatan dalam islam adalah atas kejiwaan, 

moral, serta etika-etika pembangunan. Islam memberikan ruang kepada manusia 

guna mencapai kesejahteraaan dan kekayaan dunia. Usaha mengejar kemewahan 

dunia tidak bisa dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak sebagai pengawas, 

demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebagaimana firman 

Allah di dalam surah Al-A’araf ayat 74 sebagai berikut: 

 

 

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu 

pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat 

bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan 

kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-

nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.  

Dan keterangan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memberikan fasilitas 

kepada manusia berupa bumi beserta isinya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

manusia.  

 Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan 

dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang 

dilaksanakan pemerintah tapi juga apa yang dilaksanakan apa yang tidak 
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dilaksanakan pemerintah. Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan 

dan pengambilan kebijaksanaan yaitu memilih dan menilai informasi yang ada 

untuk memecahkan masalah. Berikut firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-

Nisa ayat 135  tentang kebijaksanaan pemerintah: 

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.  

 

Tafsiran dari ayat di atas menurut Qurais Shihab adalah setelah 

mengemukakan nasehat dan peringatan di atas, dikemukakan juga ayat ini hasil 

dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahai 

orang-orang yang beriman,  jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna 

lagi sebenar-benarnya,  menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan 

kehadiran ilahi memperhitungkan segala langkah karena Allah. Hendaklah secara 

sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegak keadilan menjadi sifat yang 

melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga 
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tercerminkan dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu.sangai sampai ada sesuatu 

yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan. 

 Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam mengendaki agar 

dalam perbuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang 

di buat tersebut haruslah memberikan kemaslahan bagi orang yang banyak selain 

dari pada itu kebijakan yang akan di hasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan 

tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah 

. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

1. AHMAD KHAIRI,Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bagi Peningkatan Pembangunan DiDesa Tengganau Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. 

 Hasil penelitian mengunggapkan bahwa implementasi alokasi dana desa 

(ADD) yang ada di desa tengganau tersebut sudah berjalan cukup baik,dengan 

persentase 63,63%.Walaupun dari hasil angket dan wawancara cukup baek,namun 

dari observasi atau tinjauan di lapangan penulis melihat implentasi alokasi dana 

desa (ADD),prakteknya terdapatnya kelemahandalam pengontrolan dan 

pengawasan yang di lakukan pihak pemerintah desa itu sendiri.Masih lemahnya 

tim bagian khusus di dalam melakukan tugas nya didalam 

pelaksanaannya,penggunaan dan pengelolaan dana (ADD) oleh pemerintah 

desa,sehingga hasil yang di dapat kurang memuaskan seperti apa yang telah di 

buat dan di rencanakan sebelumnya. 
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2 .ABD.HARIS analisis penggunaan alokasi dana desa tahun 2011 Di 

Desa sungai tanang kecematan kampar utara kabupaten kampar. 

Berdasrkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka 

analisa penggunaan ADD pada desa sungai tanang kecamatan kampar utara 

kabupaten kampar di tinjau dari beberapa indikator dalam analisis penggunaan 

ADD berada di persentase sebesar 53,4% dari tanggapan kepala desa  dan 41,6% 

dari taggapan masyarakat dengan pengukuran variabel dengan nilai antra 34%-

36% berada pada kategori cukup baik.walaupun masih terdapat pperbedaan 

pendapat dari masing-masasing pihak yaitu terkait dan keluhan-keluhan dari 

masyarakat setempat,tetapi perbedaan pendapt tersebut masih bisa diatasi dengan 

cara musyawarah dan keluhan dari masyarakat desa sungai tanangn kecamatan 

kampar utara kabupaten kampar dapat di jadikan batu loncatan bagi pemerintah 

desa dalam meningkatkan penggunaan alokasi dana desa untuk masyarakat. 

 

3. MURNI SISWATI ( 2012 ) melakukan penelitian  dengan judul 

“Efektifitas penggunaa dana desa dalam pembangunan desa di desa padang luas 

kecamatan tambang kabupaten kampar”. Dalam perumusan masalahnya di 

jelaskan bahwa kebutuhan pemerintah desa belum mampu untuk mengatasi 

masalah yang ada karena di sebabkan oleh pembngunan yaang ada tidak sesuai 

dengan keuangan desa serta pendapatan desa yang kecil. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini 

membahas tentang strategi pemerintah desa dalam upaya mengimplementasikan 

keuangan desa sesuai apa yang di harapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2014 dan tempat penelitan diDesa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara, 

sedangkan penelitian hanya pembahas tentang implementasi dan efektifitas 

penggunaan dana desa ( ADD ) 

2.8 Defenisi Konsep 

 Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih besifat abstrak maka 

agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimaksud beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada 

telaah pustaka.Defenisi konsep merupakan batasan penelitian yang merupakan 

pokok batas pada bagian berikutnya,yakni dengan mendefenisikan sebagai 

berikut: 

1. Administrasi adalah rangkaian proses kerja sama yang di lakukan 

pemerintah desa yang mana di pimpin oleh kepala desa dan di laksankan 

semua jajaran dalam pemerintah desa mencapai tujuan Desa Naga Beralih. 

2. Pemerintahan Desa yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

penyelenggaraan sistem pemerintahaan desa,pembangunan,peberdayaan 

masyarakat,pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakat desa yang 

dilakukan oleh Kepala Desa Naga Beralih dan perangkat desa bertugas. 

3. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan 

uang,termasuk di dalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 
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2.9 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur,dan 

juga berfungsi untuk menciptakaan kesatuan bahasa,makna serta persepsi dan 

pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. 

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel,indicator dan sub 

indicator  dari konsep operasional dapat di lihat dari tabel berikut; 
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Tabel 2.1 Konsep Operasional 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Administrasi 

pengelolaan 

keuangan desa 

berdasarkan 

undang-undang no 

6 tahun 2014 

Transparan 1. Kemudahan akses publik 

terhadap informasi 

pengelolaan keuangan desa 

dan kebijkan keuangan desa. 

2. Sosialisasi informasi terkait 

pengelolaan keuangan desa 

dan kebijakan keuangan desa. 

Akuntabel 1. Kejelasan laporan pertanggung 

jawaban Keuangan Desa 

2. Informasi kepada publik 

mengenai pelaporan Keuangan 

desa 

Partisipatif 1. Keterlibatan efektif 

masyarakat dalam pengelolaan 

keuangan  Desa dan  kebijakan 

keuangan desa 

2. Membukan ruang  peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan 

Keuangan desa dan Kebijkan  

Keuangan Desa 

Tertib Dan Disiplin 

Anggaran 

1. Taat hukum dalam kebijakan 

Keuangan Desa 

2. Tepat waktu dan tepat jumlah 

dalam pengelolaan keuangan 

desa 

3. Kesesuaian prosedur dalam 

pengelolaan keuangan  Desa 

Sumber:Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 
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2.10  Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa 

Permendagri No 113 tahun 2014 

Admistrasi pengelolan keuangan  desa 

Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara 

Transparan, akuntabel, partispati,dan 

tertib dan di siplin anggaran 

Kesejahteraan masyarakat 


