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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Harapan atas majunya negara Indonesia adalah cita-cita yang akan terus 

diperjuangkan oleh para punggawa negeri ini. Majunya negara ini tentunya akan 

diiringi dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya secara merata. Harapan majunya 

Indonesia tentu saja tidak hanya ada di tingkat provinsi, kabupaten atau kota saja, 

namun hingga di tingkat desa yang merupakan tingkat terkecil bagian dari 

pemerintahan negara ini. Keberadaan desa dengan segala potensinya akan turut 

menjadi penentu kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. 

Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami 

perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut 

merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi 

(otonomi daerah).  Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam 

rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 

tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan 

penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti 

dengan PP No. 78 tahun 2007. 
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Mardiasmo (2002) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan 

menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, 

prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong 

pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan 

memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat 

daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang 

memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling 

rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan 

yang harus diwujudkan. 

Kebijakan untuk mendukung terwujudnya otonomi desa yang ideal tertuang 

dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Undang Undang ini 

kemudian dikenal sebagai Undang Undang Desa . Undang Undang Desa ini muncul 

dilatarbelakangi adanya praktik penyelenggaraan pemerintah desa yang belum 

optimal, sehingga regulasi yang ada diperbaharui dan dituangkan dalam UU No. 6 

Tahun 2014.Undang Undang Desa ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk mendukung percepatan pembangunan 

desa agar dapat segera terwujud. 

Amanat Undang Undang Desa ini mendapat sorotan karena adanya 

pengaturan baru mengenai alokasi anggaran untuk desa. Setiap desa di Indonesia 

berhak atas anggaran hingga mencapai 1 Miliar bahkan lebih. Sumber dana untuk 
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penyelenggaraan anggaran ini berasal dari porsi dana APBN, APBD, serta pembagian 

pajak dan retribusi daerah. Pemberian alokasi anggaran tersebut tentunya akan 

memunculkan adanya lonjakan alokasi anggaran yang cukup signifikan. Terkait hal 

tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah desa haruslah benar-benar transparan dan 

akuntabel. Seperti disebutkan dalam Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014, disebutkan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : 1) kepastian hukum; 2) 

tertib penyelenggaraan pemerintah; 3) tertib kepentingan umum; 4) keterbukaan; 5) 

proporsionalitas; 6) profesionalitas; 7) akuntabilitas; 8) efektivitas dan efisiensi; 9) 

kearifan lokal; 10) keberagaman; dan 11) partisipatif. 

Pengucuran alokasi anggaran desa dengan jumlah yang cukup signifikan 

tersebut kelak membutuhkan mekanisme kontrol dan pengawasan yang optimal agar 

terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Hal tersebut patut 

untuk direalisasikan karena sejauh ini masih sangat sedikit aparat perangkat desa 

yang melek akuntansi dan pelaporan keuangan , sehingga potensi fraud pada 

penggunaan dana dan kesalahan pelaporan patut diwaspadai (Majalah Akuntan 

Indonesia Edisi September 2014:40). Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kemendagri, Tarmizi A. Karim (Majalah Akuntan Indonesia Edisi 

September 2014 :41) mengakui bahwa selama ini pengelolaan dan pelaporan dana 

desa tidak optimal, karena minimnya keterlibatan dan kemampuan aparat dan 

institusi. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesiapan aparat 
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desa dalam menghadapi penerapan Undang Undang Desa khususnya mengenai 

kesiapan dalam menerapkan asas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan 

desa antara lain adalah penelitian dari Hartono (2008), Subroto (2008), dan Lestari 

(2014). Penelitian Hartono (2008) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal. Hasil 

penelitian Subroto (2008) menyatakan bahwa  pelaksanaan program Alokasi Dana 

Desa telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan walaupun 

penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban 

fisik. Selain itu pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun 

administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi 

keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama. 

Sedangkan penelitian Lestari (2014) menyimpulkan bahwa proses akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubu Tambahan telah berlangsung secara 

konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana serta telah 

memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik serta prinsip-prinsip akuntabilitas 

publik. 

Penelitian-penelitian di atas secara formal belum dilakukan berdasarkan UU 

Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa) sehingga hasilnya kelak tidak relevan 

lagi mengingat mulai tahun 2015 akan diberlakukan undang-undang tersebut sebagai 

regulasi baru yang mengatur tentang desa. Selain itu penelitian-penelitian di atas 
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merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya 

tidak dapat digeneralisir. Penelitian ini difokuskan pada analisis kesiapan pemerintah 

desa dalam menghadapi penerapan UU No. 6 Tahun 2014 khususnya kesiapan 

individu dan institusinya dalam pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi baru 

tersebut. Penerapan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan untuk memberikan 

alokasi anggaran hingga mencapai 1 Miliar untuk 1 desa akan memunculkan adanya 

lonjakan alokasi anggaran yang cukup signifikan. Desa-desa yang semula hanya 

memperoleh anggaran kisaran puluhan atau ratusan juta, kelak desa yang 

bersangkutan berhak memperoleh anggaran hingga 1 Miliar. Perubahan amanat 

regulasi yang terjadi, sangat memungkinkan akan menciptakan perubahan budaya 

organisasi dalam institusi pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa. Hal ini 

menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan dari pemerintah desa dalam aspek 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

tersebut. Pemerintah desa yang tidak atau kurang siap sangat mungkin dapat 

terjerumus pada korupsi atau penyelewengan pengelolaan anggaran tersebut, dan 

bukan tidak mungkin menjadikan para aparat desa justru berakhir di bui. Oleh karena 

itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesiapan dari pemerintah desa 

dalam menerapkan Undang Undang Desa khususnya terkait pengelolaan keuangan 

pemerintah desa, sebab kesiapan dari para perangkat desa merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan dari pemberlakuan Undang Undang Desa tersebut. 

Penelitian ini dalam bentuk studi empiris pada desa-desa di Kecamatan Poncowarno 
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Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih Kecamatan Poncowarno 

sebagai objek penelitian adalah karena kecamatan ini merupakan kecamatan 

pemekaran.Sebelumnya area Kecamatan Poncowarno berada satu wilayah dalam 

cakupan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, namun karena terlalu luas maka 

kemudian wilayah tersebut dipecah dan terbentuklah Kecamatan Poncowarno sebagai 

kecamatan baru sejak tahun 2009. Kondisi inilah yang membuat  peneliti tertarik 

untuk meneliti mengingat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tersebut baru 

berjalan kurang lebih 5 tahun, dan baru sekali menjalani era kepemimpinan camat.  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang dipilih peneliti, yaitu kesiapan 

individual, dukungan institusional, dan akuntabilitas. Variabel kesiapan individual 

dan dukungan institusional merupakan variabel independen, sedangkan variabel 

akuntabilitas merupakan variabel dependen. Alasan peneliti memilih variabel 

kesiapan individual karena banyak aparat desa yang merupakan Tim Pelaksana Desa 

tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga menurut peneliti tingkat 

kesiapan masing-masing individu akan berbeda dengan individu yang memang 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Sedangkan variabel dukungan institusi 

dipilih karena selain kesiapan individu, dibutuhkan kesiapan institusi berupa 

dukungan yang diberikan untuk menunjang kesuksesan atas terpenuhinya amanat 

Undang Undang Desa ini. Sebelumnya, variabel kesiapan individu digunakan dalam 

penelitian Desplaces (2005) yang meneliti tentang Readiness to Change dan 

dukungan institusi digunakan dalam penelitian Nugraheni (2009) yang menganalisis 
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dukungan organisasi terhadap motivasi kerja. Sedangkan variabel akuntabilitas 

dipilih karena anggaran dana yang disediakan untuk desa berdasarkan Undang 

Undang Desa tersebut jumlahnya cukup signifikan dan pengelolaannya harus 

dilaksanakan sesuai prinsip yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu 

salah satunya adalah berdasarkan asas akuntabilitas. Selain itu, dalam penelitian ini 

juga akan memasukkan variabel intervening yang menghubungkan antara kesiapan 

individual dan dukungan institusional dengan akuntabilitas, yaitu variabel motivasi. 

Variabel akuntabilitas dan motivasi sebelumnya digunakan dalam penelitian Prisilian 

(2013) yang menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja 

pada bagian protokol Setda Kabupaten Banyuwangi  dan Bharata (2014) yang 

meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja sekolah dengan motivasi 

layanan publik. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

mengajukan judul penelitian yaitu “Analisis Determinan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris di desa-desa Kecamatan 

Poncowarno Kabupaten Kebumen)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah kesiapan individual berpengaruh terhadap motivasi ? 

2) Apakah dukungan institusional berpengaruh terhadap motivasi ? 

3) Apakah motivasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kesiapan individual dan dukungan institusional terhadap 

motivasi serta pengaruh motivasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah desa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Manfaat bagi seluruh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Poncowarno : 

a. Sebagai gambaran kondisi individu dan institusi terkini untuk menghadapi 

perubahan regulasi tentang desa yaitu adanya pengesahan UU No. 6 tahun 

2014  yang mengamanatkan pemberian anggaran bagi desa hingga 1 

Miliar untuk satu desa. 

b. Sebagai rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan strategis untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa khususnya 

dalam hal pengelolaan keuangan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 

2014. 

2) Manfaat bagi ilmu pengetahuan adalah memberikan pemahaman mengenai 

analisis kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi penerapan UU No. 6 

Tahun 2014. 
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3) Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang  

diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan pada instansi pemerintah desa. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait. 

Deskripsi masing-masing bab adalah sebagai berikut : bab pertama berisi mengenai 

latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 

kedua berisi kajian pustaka & landasan teori,  penelitian-penelitian sebelumnya dan 

formalisasi hipotesis penelitian. Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang 

menjabarkan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, 

konseptual variabel penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan. Bab 

keempat berisi hasil analisis data yang diperoleh dari uji hipotesis. Bab kelima berisi 

simpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


