
 
 

 
 

PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN 

ASLI DESA TERHADAP BELANJA DESA PADA 
DESA  BUHUNG  BUNDANG  KECAMATAN 
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA 

 

SAMPUL  

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 
RAHMAT HAJRI 
105721132918 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR 

2022 

 



 

ii 
 

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA 

JUDUL PENELITIAN : 

PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA  
TERHADAP BELANJA DESA PADA DESA BUHUNG BUNDANG  

KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA 
 

SKRIPSI 

 

Disusun dan Diajukan Oleh : 

 

 

RAHMAT HAJRI 
NIM : 105721132918 

 

 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 
pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Muhammadiyah Makassar 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

MAKASSAR 

2022 



 

iii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Keberhasilan hanya milik mereka yang berusaha dan gigih dalam 

mencapai tujuan, tidak ada usaha yang sia-sia. Ingat, hasil yang kau 

peroleh ialah hasil kerja terbaikmu yang tak lepas dari doa kedua 

orang tuamu yang setiap saat dilangitkan di sujud terakhirnya. ” 

 

 

  

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho serta Karunianya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

Allhamdulillah rabbil’alamin 

 

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta yang 

tak henti-hentinya melangitkan doa disetiap sujud terakhirnya 

Ayahanda Syahrir dan Ibunda Erna. Serta orang-orang yang saya 
sayangi dan Almamaterku 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     
 

iv 
 

 
 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar   

 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli 

Desa terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bun-

dang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

Nama Mahasiswa :Rahmat Hajri  

No. Stambuk/ NIM : 105721132918  

Program Studi : Manajemen 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan 

panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 14 Januari 2023 di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Makassar, 14 Januari  2023 
 Menyetujui 

          Pembimbing I  Pembimbing II 

 

Dr. Buyung Romadhoni, SE.,M.Si Dr. Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si. Ak. CA 
NIDN: 0028087801  NIDN: 0920067702         
                
                                                        Mengetahui 
 
Dekan                      Ketua Program Studi 
Manajemen 
 
 
Dr.H.Andi Jam’an, SE.,M.Si  Nasrullah, S.E.,  M.M 
NBM : 651 507   NBM : 115 1132 



 
 

 

vi 
 

 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar   
 
 

HALAMANPENGESAHAN 

Skripsi atas Nama Rahmat Hajri, NIM:105721132918 diterima dan 

disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univer-

sitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/61201/091004/2022 M, Pa-

da tanggal 14 Januari 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar 

SARJANA MANAJEMEN pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

                                                                                   Makassar,14 januari 2023 
PANITIA UJIAN  

1. Pengawas Umum  : Prof. Dr. Ambo Asse, SE.,MM         (………......….)                         

       (Rektor Unismuh Makassar)  

2. Ketua    : Dr. H. Andi Jam’an., SE., M.Si            (...……....…..) 
      (Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 

3. Sekretaris  : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC                   (....……...) 

(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 

4. Penguji  : 1. Hj. Naidah, SE., M.SI                       (…..…….....….) 

  2. Muh. Nur Rasyid, SE., MM           (…......….…….) 

  3. Nasrullah, SE., MM                                (…….....…..….) 

  4. Andi Risfan Rizaldi,SE., MM                  (………......….) 

 
 

Disahkan Oleh, 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar 
 
 
 

Dr. H. Andi Jam’an, SE.,M.Si 

             NBM. 651 607 



 
 

 

vii 
 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar   

 

 

 

 SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Mahasiswa  : Rahmat Hajri 

Stambuk  : 105721132918 

Program Studi : Manajemen 

Judul Skripsi                  : Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli De-
sa terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang 
Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
 

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli HASIL karya 
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun. 

 
Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya berse-

dia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.  

 
 Makassar, 14 Januari 2023 M 

Yang membuat pernyataan, 
 

 
                                                    Rahmat Hajri 
                                                 NIM: 105721132918 
  

Mengetahui, 
Dekan                         Ketua program Studi  

 
 
 

Dr. H. Andi Jam’an, SE., M.Si                 Nasrullah, SE., MM 
 NBM : 651 507                            NBM : 115 1132 

Materai 
10.000 

 



 
 

 

viii 
 

Materai 

10.000 

 
 

HALAMAN PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah  Makassar, saya yang ber-

tanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : Rahmat Hajri 

NIM   : 105721132918 

Program Studi  : Manajemen 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 

Jenis Karya   : Skripsi 

 

 Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 

kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif 

(Nonexclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TER-

HADAP BELANJA DESA PADA DESA BUHUNG BUNDANG KECAMATAN 

BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA 

 Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 

Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, 

mengalihmedia/fotmat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan 

nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya    

            

Makassar,14 Januari 2023 

 

 
Yang Membuat Pernyataan, 

Rahmat Hajri 
  NIM: 105721132918



 
                                                                     
 

viii 
 

ABSTRAK 

 

Rahmat Hajri. 2022. Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli   

Desa terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 

Buyung Romadhoni dan Linda Arisanty Razak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Desa Buhung Bundang. Secara 

spesifik, penelitian ini menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

pendapatan asli desa, sebagai komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Bel-

anja Desa (APBDes), terhadap belanja desa. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa dan pendapatan asli 

desa, sedangkan variabel dependennya adalah belanja desa. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi 

APBDes anggaran 2018-2020. Penelitian menggunakan regresi linier berganda 

untuk analisis data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan alokasi dana desa terhadap 

belanja desa pada de-sa Buhung Bundang dilakukan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan 

ADD. 2) alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja desa pada desa Buhung Bundang. 

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Belanja Desa 
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ABSTRAK 

Rahmat Hajri. 2022. Effect of Village Fund Allocation and Village Original 

Income on Village Expenditures in Buhung Bundang Village. Faculty of 

Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Super-

vised by Buyung Romadhoni and Linda Arisanty Razak. 

 

This study aims to examine the effect of Village Fund Allocation (ADD) and vil-

lage original income on village expenditures in Buhung Bundang Village. Specifi-

cally, this study analyzes the effect of Village Fund Allocation (ADD) and village 

original income, as components in the Village Revenue and Expenditure Budget 

(APBDes), on village expenditure. The independent variable used in this study is 

the allocation of village funds and village original income, while the dependent 

variable is village expenditure. The data used in this study is secondary data in 

the form of the 2018-2020 APBDes Realization Report. The study used multiple 

linear regression for data analysis. 

 

The results showed that 1) The management of village fund allocations for village 

expenditures in Buhung Bundang village was carried out starting from the plan-

ning, implementation, accountability, administration, ADD reporting stages. 2) the 

allocation of village funds and village original income have a positive and signifi-

cant effect on village spending in Buhung Bundang village. 

 

Keywords: Village Fund Allocation, Village Original Income, Village Expenditure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang 

terbagi menjadi wilayah – wilayah seperti Provinsi, setiap Provinsi terbagi 

menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi be-

berapa Kecamatan lalu di dalam Kecamatan terbagi lagi menjadi beberapa 

Desa/Kelurahan, sehingga desa menjadi bagian terkecil dari struktur 

pemerintahan di Indonesia. 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang ber-

wenang 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 pemerinta-

han Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkanPemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah desa memiliki pendapatan desa yang terdiri dari pendapa-

tan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan transfer bagi 

hasil pajak dan retribusi daerah (Purbasari et al., 2018). Pendapatan Asli De-

sa (PADes) adalah pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa terse-

but misalnya seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan lain se-

bagainya (Astuti, 2013). Dalam pelaksanaanya, pemerintah desa dapat mem-

prioritaskan dalam pembangunan dibidang pekerjaan umum yang terkait 
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dengan sarana dan prasarana desa selain itu PADes juga digunakan untuk 

pengembangan potensi desa lainnya misalnya perekonomian, pertanian, 

perkebunan, perikanan dan lain sebagainya (Susanto & Iqbal, 2019). 

Di samping Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa juga mendapatkan 

kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh 

pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya pening-

katan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan 

desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut ber-

jumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% 

digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. 

Untuk itu, aparatur desa lebih memposisikan ADD sebagai belanja de-

sa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada 

pembangunan prasarana fisik saja yang bermanfaat jangka pendek atau kecil 

dan kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber 

penghasilan bagi aparatur desa. 

Seiring dengan itu belanja desa dari tahun ke tahun mengalami kenai-

kan, ini didapat dari dana desa, alokasi dana desa, pendaptatan asli desa dan 

dana transfer lainnya. Belanja desa dari tahun ke tahun naik karena setiap 

desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap tahunnya dan selalu 

melakukan pembangunan, akan tetapi semua itu belanja desanya sesuai 

dengan pendapatan desa masing-masing. Kenaikan belanja desa ini didapat 

dari dana – dana desa yang didapat dari pemerintah pusat ataupun 
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pemerintah daerah, belanja desa naik ini dikarenakan dana yang didapat oleh 

desa pun naik. 

Alokasi dana desa yaitu dana yang di alokasikan oleh pemerintah ka-

bupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang paling sedikit 10% 

yang telah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber langsung daerah 

APBD (Arifin, 2018). Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signif-

ikan bagi desa untuk menunjang program-program jangka pendek dan jangka 

panjang desa, seperti pembangunan jalan ke perkampungan untuk jangka 

pendek dan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk jangka Pan-

jang (Hariyanto & Mutiarin, 2016). 

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan belanja desa agar otonominya 

tumbuh dan berkembang, pemerintah daerah memberikan kucuran dana yang 

besarnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa yang bertujuan untuk mengikuti 

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan 

peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% un-

tuk belanja aparatur pemerintahan desa dan operasional pemerintahan desa, 

sedangkan sebesar 70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat, 

seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES, pengem-

bangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidi-

kan, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, Rumah Tidak Layak Huni 

(RUTILAHU), dan lain sebagainya yang dianggap penting (Henareza, 2014). 
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Alokasi Dana Desa merupakan substansi baru dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa 

dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Untuk itu aparatur desa, lebih 

memposisikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai belanja desa yang ditujukan 

untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan 

prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi 

pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur 

desa. 

Selain dana desa, desa juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian 

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabu-

paten. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten disebut alokasi dana 

desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Alokasi Dana Desa 

selanjunya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupat-

en/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Fenomena yang terjadi di desa Buhung bundang memiliki beberapa 

jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa buhung bundang. 

Menurut Permendagri No. 113 No 2014 Pasal 9 Pendapatan Asli Desa terdiri 

atas jenis: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan 

lain – lain pendapatan asli desa misalnya hasil pungutan di Desa buhung 

bundang. 

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada data tahun 2018-2020 

alokasi dana desa , pendapatan asli desa dan belanja desa tersebut diharap-

kan dapat memberikan gambaran instansi yang relevan dan dapat bermanfaat 
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bagi pihak yang menilai kondisi alokasi dana desa, pendapatan asli desa dan 

belanja desa. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis ter-

tarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Alokasi Dana 

Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa 

Buhung Bundang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah se-

bagai berikut:  

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada 

desa Buhung Bundang? 

2. Apakah terdapat Pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa 

terhadap belanja desa pada desa Buhung Bundang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa terhadap belanja desa 

pada desa Buhung Bundang 

2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa 

terhadap belanja desa pada desa Buhung Bundang 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Penulis  

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu wadah untuk mem-

perluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam ilmu manajemen” khu-

susnya pada manajemen keuangan “dan ilmu lainnya yang terkait, 
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yang sudah diperoleh selama ini untuk memecahkan persoalan-persoalan 

nyata dilapangan. 

2. Instansi / Kantor Desa   

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Instansi/ 

Kantor Desa dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, se-

hingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

3. Akademisi 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

tambahan wawasan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

 

1. Teori Kesejahteraan Masyarakat (Welfare State) 

Teori kesejahteraan masyarakat (Welfare State) secara singkat 

didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara diang-

gap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup 

minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara    

Indonesia, yaitu pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang 

pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan 

untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada 

lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum 

(Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Pro-

tection), Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi (Anti-

Discrimination). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa 

pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan ter-

hadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan 

makmur dalam perekonomian Indonesia (Oman Sukmana,2016).  Teori 

tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan. 

2. Pengertian Desa 

Desa adalah suatu bagian yang penting dari masyarakat dimana tidak 

dapat  terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh berbagai ahli yang 
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memberikan pendapatnya. Oleh karena itulah, keberadaan desa semestinya 

tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya 

keberadaan desa tersebut. 

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tem-

pat lahir. Namun, perlahan arti desa sendiri berkembang sehingga menambah 

maknanya sampai mengurangi maknanya yang berkesan negative. Paul H. 

Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat 

pada masyarakatnya. 

Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut : 

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan ji-

wa 

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan 

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat 

dipengaruhi alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersi-

fat sambilan. 

Menurut  Kartohadikusumo dalam bukunya Desa (1953) mendefinisikan 

desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu 

masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai 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. 

Desa bukanlah kelurahan. Desa juga  bukan bawahan kecamatan, karena 

kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa 
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bukan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa 

mempunyai hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun, dalam perkem-

bangannya, desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan. 

Beberapa kewenangan dari sebuah desa : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal 

usul desa 

2. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten ataupun kota 

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ka-

bupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yautu 

urusan pemerintahan yang secara langsung bisa meningkatkan pela-

yanan masyarakat 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa 

1 Jenis-jenis Desa 

a. Desa Swadaya 

Desa Swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola 

dengan sebaik-baiknya. Desa dimana sebagian besar masyarakat memenuhi 

kebutuhan sehari.desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang 

masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat 

yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan 

melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.” Widajaja (2013) menjabarkan 

Kepmendagri No. 64 tahun 1999 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa).” Kekuasaan pengelolaan keuangan 

dana desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan 

desa merupakan tanggung jawa dan tugas dari kepala desa dan pelaksana 
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teknis pengelolaan keuangan desa (sekretais desa, kepala seksi dan benda-

hara desa).  

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa 

dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu : menetapkan kebijakan, 

tentang pelaksanaan 15 APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengel-

olaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan 

pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang 

ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas bebam APBDesa 

2. Sekretaris Desa, sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu 

kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun 

rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Meyusun pelaopran dan 

Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendaptkan pelimpahan kewenangan dari 

kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan ber-

tanggungjawab kepada kepala desa. 

3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD bertindak sebagai 

pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 tahun 

2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. 

Kepala seksi mempunyai tugas : menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau 

bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam AP-
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BDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan, Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan 

pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan, Melaporkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, mengajukan SPP dan melengka-

pinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

4. Bendahara Desa bendahara desa merupakan salah satu unsur dari 

PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas un-

tuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa 

yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayan da-

lam rangka plaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan 

menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. 

Penatausahaan dilakukan antara lain meiputi yaitu : menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. 

Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggung jawabkan uang 

melalui laporan pertanggungjawaban.  

3. Alokasi Dana Desa  

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Pasal 1) Alokasi Dana Desa, 

selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupat-

en/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:41) Alokasi dana desa (ADD) adalah da-

na yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah da-

na perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. 
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Alokasi dana desa adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada 

pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan dipriori-

taskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya 

dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dapat diartikan 

bahwa alokasi dana desa merupakan dana alokasi umum atau dana alokasi 

khusus bagi desa dan bagi sebagian banyak desa. Alokasi dana desa menjadi 

sumber pembiayaan utama karena terbatasnya pendapatan asli desa (Sadu 

Wastisiono, 2002). 

David Wijaya (2018:63) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

amanat Undang – Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD Kabu-

paten/Kota setiap tahun anggaran. ADD merupakan bagian dari dana perim-

bangan yang diterima oleh pemerintahn daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 

10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian 

ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri.Dimensi dari Alokasi Dana Desa adalah :  

 

1) Operasional Pemerintahan Desa dan BPD,  

2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa,  

3) Pembinaan Kemasyarakatan,  

4) Biaya Tidak Terduga. 

4. Pendapatan Asli Desa 

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan 

desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa (seperti kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa), hasil 
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swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli 

desa yang sah. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 

Tentang Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan sumber- sumber pendapa-

tan desa dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pendapatan asli desa, yang 

terdiri dari:  

1. Hasil Usaha Desa.  

2. Hasil Kekayaan Desa  

3. Hasil swadaya dan partisipasi.  

4. Hasil gotong royong.  

5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 

5. Belanja Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah 

semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa da-

lam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh desa. 

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa. 

Pasal 74 Permendagri menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musya-

warah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Di dalam penjelasan, disebutkan 

bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebu-

tuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Maksud dari “tidak terbatas” adalah kebutuhan pem-
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bangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Se-

dangkan maksud dari “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, san-

dang, dan papan dan maksud dari “pelayanan dasar” adalah antara lain pen-

didikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, di dalam belanja Desa 

dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga 

(RW). Klasifikasi belanja desa terdiri dari:  

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.  

2. Pelaksanaan pembangunan desa.  

3. Pembinaan kemasyarakatan desa.  

4. Pemberdayaan masyarakat desa.  

5. Belanja tak terduga.  

Kelompok belanja desa diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan 

Desa (RKPDesa). Kegiatan tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja ba-

rang dan jasa, dan belanja modal. 

B. Tinjauan Empiris 

Tinjauan empiris adalah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Beberapa Penelitian sebelumnya 

yang membahas tentang anggaran keuangan dana desa dan pembangunan 

desa yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdauhulu  

No 

Nama 
Peneliti 

dan Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
(Kuanti-

tatif) 

Alat Ana-
lisis 

Hasil Penelitian 

1 
Bella Ris-
mawaty / 
Jurnal 
Ekonomi 
Stie Pasim, 
volume 1 
no 3 (2019) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Desa, 
Dana Desa, 
Dan Alokasi 
Dana Desa 
Terhadap 
Belanja De-
sa Pada De-
sa Sudajaya 
Girang 
Kecamatan 
Sukabumi 

Kuan   
titatif 

Alat analisis 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
yaitu :  
Uji asumsi 
klasik, uji 
normalitas 
data, uji mul-
tikolineritas, 
uji het-
ereksiditas, 
uji t, uji f, uji 
determinasi, 
analisis re-
gresi ber-
ganda dan 
uji hipotesis 

Berdasarkan hasil 
penelitian uji ko-
relasi Pendapatan 
Asli Desa mem-
iliki keeratan ren-
dah terhadap 
Belanja Desa 
dengan nilai 
28,6%, Dana De-
sa memiliki keera-
tan sangat kuat 
terhadap Belanja 
Desa dengan nilai 
97,5% dan Alo-
kasi Dana Desa 
memiliki keeratan 
rendah terhadap 
Belanja Desa 
dengan nilai 
39,3%. Uji 
koefisien deter-
minasi menunjuk-
kan nilai R square 
sebesar 99,2%. 
Dan uji regresi 
linear berganda Y 
= 36728659,970 
+ 25,975 X1 + 
1,953 X2 – 1,893 
X3 dapat diasum-
sikan jika Penda-
patan Asli Desa 
mengalami kenai-
kan sebesar satu 
– satuan maka 
Belanja Desa 
akan mengalami 
kenaikan sebesar 
25,975, jika Dana 
Desa mengalami 
kenaikan sebesar 
satu satuan maka 
Belanja Desa 
akan mengalami 
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kenaikan sebesar 
1,953, dan jika 
Alokasi Dana De-
sa mengalami 
kenaikan sebesar 
satu satuan maka 
Belanja Desa 
akan mengalami 
penurunan sebe-
sar 1,893 

2 
Anggi Ang-
gara / 
jurnal syn-
tax admira-
tion volume 
2 no 3  
(2021) 

Pengaruh 
Alokasi Da-
na Desa 
Dan Badan 
Usaha Milik 
Desa Ter-
hadap Pen-
dapatan Asli 
Desa 

Kuantitatif Alat analisis 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
yaitu :  
Uji asumsi 
klasik, uji 
normalitas 
data, uji mul-
tikolineritas, 
uji het-
ereksiditas, 
uji t, uji f, uji 
determinasi, 
analisis re-
gresi ber-
ganda dan 
uji hipotesis 

alokasi dana desa 
berpengaruh 
secara parsial 
terhadap penda-
patan asli desa 
pada pemerinta-
han Desa 
Cilograng tahun 
anggaran 2018-
2020 dengan 
hasil uji t sebesar 
2,260 dengan 
tingkat signifikan-
si 0,031, badan 
Usaha Milik Desa 
berpengaruh 
secara parsial 
terhadap penda-
patan asli desa 
pada pemerinta-
han Desa 
Cilograng tahun 
anggaran 2018-
2020 dengan 
hasil uji t 7,663 
dengan tingkat 
signifikansi 0,000, 
alokasi dana desa 
dan badan usaha 
milik desa ber-
pengaruh secara 
simultan terhadap 
pendapatan asli 
desa pada 
pemerintahan 
Desa Cilograng 
tahun anggaran 
2018-2020 
dengan hasil uji f 
29,383 dengan 
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tingkat signifikan-
si 0,000 

3 
Hani Sri 
Mulyani / 
jurnal 
akuntansi 
keuangan 
dan sistem 
informasi 
volume 1 
no 1 (2020) 

Analisis Fe-
nomena Fly 
Paper Effect 
Dalam Bel-
anja Desa 
Berdasarkan 
Pendapatan 
Asli Desa, 
Dana Desa 
Dan Alokasi 
Dana Desa 

kuantitatif Analisis re-
gresi ber-
ganda, ana-
lisis 
koefisien de-
terminasi, uji 
hipotesis 

Hasil penelitian ini 
menunjukan 
bahwa variabel 
pendapatan asli 
desa,dana desa 
dan alokasi dana 
desa ber-
pengaruh signif-
ikan terhadap 
belanja desa baik 
secara parsial 
maupun 

4 
Tito Marta 
Sugema 
Dasuki/ 
Jurnal  
akuntansi 
keuangan 
dan sistem 
informasi 
volume 1 
no 2 (2020) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Desa 
Dan Alokasi 
Dana Desa 
Terhadap 
Belanja De-
sa Di Kab. 
Majalengka 

Kuantitatif Alat analisis 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
yaitu :  
Uji asumsi 
klasik, uji 
normalitas 
data, uji mul-
tikolineritas, 
uji het-
ereksiditas, 
uji t, uji f, uji 
determinasi, 
analisis re-
gresi ber-
ganda, uji 
auto korelasi 
dan uji 
hipotesis 

Hasil dari 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa belanja 
desa tergolong 
tinggi, hal ini 
dikarenakan dana 
untuk memenuhi 
belanja desa itu 
banyak, dian-
taranya pendapa-
tan asli desa, alo-
kasi dana desa, 
dana desa, dana 
hasil pajak dan 
retribusi, dana 
hibah dan dana 
bantuan keu-
angan dari 
provinsi kabupat-
en atau kota. 

5 
Tanti Auli-
ya Agusti-
na, Much-
tolifah, Si-
shadiyati/ 
jurnal 
ekonomi, 
keuangan 
dan bisnis 
syariah 
volume4 
no1   2022 

Analisis 
Pengaruh 
Dana Desa, 
Alokasi Da-
na Desa dan 
Pendapatan 
Asli Desa 
Terhadap 
Jumlah 
Penduduk 
Miskin Desa 
di Kabupat-
en Tuban 

kuantitatif . Alat ana-
lisis yang 
digunakan 
adalah re-
gresi data 
panel yang 
dilakukan 
pengujian 
hipotesis 
dengan uji F, 
uji t dan 
Koefisien 
Determinasi 
(R2) pada 
tingkat 

Hasil analisis re-
gresi data panel 
dengan model 
terpilih adalah 
Fixed Effect Mod-
el menunjukkan 
bahwa terjadi 
perbedaan 
Jumlah penduduk 
miskin desa di 
Kabupaten Tuban 
antara tahun 
2018 sampai 
2020, variabel 
yang digunakan 
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kesalahan α 
= 5%.  

dalam model yai-
tu Dana Desa, 
Alokasi Dana De-
sa (ADD) dan 
Pendapatan Asli 
Desa mampu 
menjelaskan vari-
asi variabel 
Jumlah penduduk 
miskin desa 
sebesar 88% dan 
12% dipengaruhi 
oleh faktor lain 
yang tidak terma-
suk dalam varia-
bel penelitian. 

6 Miki Indika 
, Yayuk 
Marliza , 
Aulia Mari-
sa/Jurnal 
sistem in-
formasi, 
akuntnasi 
dan mana-
jemen vol-
ume 2 no 1 

(2022) 

Pengaruh 
Dana Desa 
Dan Alokasi 
Dana Desa 
Terhadap 
Belanja De-
sa Di 
Pemerintah 
Desa 
Rantau Ka-
dam Keca-
matan Ka-
rang Dapo 
Kabupaten 
Musi Rawas 

Utara 

Kuantitatif  
Alat analisis 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
yaitu :  

Uji asumsi 
klasik, uji 
normalitas 
data, uji mul-
tikolineritas, 
uji het-
ereksiditas, 
uji t, uji f, uji 
determinasi, 
analisis re-
gresi ber-
ganda, uji 
auto korelasi 
dan uji 
hipotesis 

Hasil penelitian 
menunjukkan-
Dana Desa ber-
pengaruh ter-
hadap Belanja 
Desa, hal terse-
but ditunjukkan 
dengan nilai thi-
tung> ttabel yaitu 
13,046 > 2,920 
dengan nilai sig-
nifikan sebesar 
0,006 < 0,05 yang 
berarti Ho ditolak 
dan Ha (hipotesis 
alternative) 
diterima. Alokasi 
Dana Desa ber-
pengaruh signif-
ikah terhadap 
Belanja Desa 

7 Sitiana 
Muslikah/ 
jurnal riset 
mahasiswa 
akuntansi 
volume 8 

no 1 (2020) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Desa 
(Pad), Dana 
Desa (Dd), 
Alokasi Da-
na Desa 
(Add) Ter-
hadap Bel-
anja Desa 
Bidang Pen-

Kuantitatif  Uji asumsi 
klasik, uji 
hipotesis, 
analisis re-
gresi ber-
ganda, dan 
hipotesis 

Hasil analisis 
yang dilakukan 
oleh peneliti yang 
dilakukan 
menggunakan 
spss 
menghasilkan 
secara silmutan 
pendapatan asli 
desa, dana desa, 
alokasi dana desa 
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didikan 
Dengan 
Jumlah 
Penduduk 
Miskin Se-
bagai Varia-
bel Moderasi 

berpengaruh sig-
nifikan terhadap 
belanja desa bi-
dang pendidikan, 
secara parsial 
pendapatan asli 
desa serta alokasi 
dana desa ber-
pengaruh tidak 
signifikan ter-
hadap belanja 
desa bidang pen-
didikan, se-
dangkan dana 
desa mempunyai 
pengaruh signif-
ikan terhadap 
belanja desa bi-
dang pendidikan 
dan jumlah 
penduduk mem-
perkuat pengaruh 
pendapatan asli 
desa, dana desa, 
alokasi dana desa 
terhadap belanja 
desa bidang pen-
didikan 

8 Denti Dwi 
Les-
tari/jurnal 
syntax ad-
miration  
volume 1 
no 5 (2020) 

Pengaruh 
Dana Desa 
Dan Penda-
patan Asli 
Desa Ter-
hadap Bel-
anja Desa 
Bidang 
Pem-
berdayaan 
Masyarakat 

Kuantitatif  Uji reabilitas 
dan uji validi-

tas  

Belanja Desa bi-
dang Pem-
berdayaan 
Masyarakat dari 
tahap 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Penatausahaan, 
Pelaporan dan 
Pertanggungja-
waban secara 
garis besar sudah 
sesuai dengan 
Peraturan Menteri 
dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 
2014 tentang 
Pengelolaan 
Keuangan, mes-
kipun terdapat 
beberapa hal da-
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lam 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Penatausahaan, 
Pelaporan dan 
Pertanggungja-
waban yang 
masih belum 
sesuai dikare-
nakan sumber 
daya manusia 
yang kurang 
mendukung. 

9 Annisa 
Riski Am-
nan, Her-
man 
Sjahruddin, 
Hardi-
ani/jurnal 
organisasi 
dan mana-
jemen vol-
ume 1 no 1 
(2019) 

Pengaruh 
Alokasi Da-
na Desa dan 
Pendapatan 
Asli Desa 
Terhadap 
Belanja De-
sa 

Kuantitaif  Analisis sta-
tistic deskrik-
tif, uji asumsi 
klasik, re-
gresi linear 
berganda 
dan uji 
hipotesis 

Hasil uji hipotesis 
dengan 
menggunakan 
analisis regresi 
linear berganda 
memberikan bukti 
bahwa alokasi 
dana desa ber-
pengaruh positif 
signifikan ter-
hadap belanja 
desa, sedangan 
variabel bebas 
lainnya yaitu pen-
dapatan asli desa 
tidak berpengaruh 
dan negatif sig-
nifkan terhadap 
belanja desa. 
Alokasi dana de-
sa merupakan 
variabel yang 
dominan ber-
pengaruh ter-
hadap belanja 
desa. 

10 Novita Am-
barsari , 
Andy Dwi 
Bayu 
Bawono 
Volume 8, 
No. 1, 
(2021) 

Analisis 
Pengaruh 
Faktor-
Faktor Yang 
Mempengar
uhi Belanja 
Desa Per-
tanian Dan  
Peternakan 

Kuantitatif  analisis SPSS. Hasil dari 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa Pendapa-
tan Asli Desa, 
Dana Desa, Alo-
kasi Dana Desa, 
dan Jumlah 
Sawah tidak ber-
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Alokasi Dana Desa (X1) 

Pendapatan Asli Desa 

(X2) 

Belanja Desa (Y) 

Kabupaten 
Klaten Ta-
hun 2019 

pengaruh ter-
hadap Belanja 
Desa Pertanian 
dan Peternakan, 
sedangkan Bagi 
Hasil Pajak dan 
Retribusi ber-
pengaruh negatif 
signifikan ter-
hadap Belanja 
Desa Pertanian 
dan Peternakan.. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

C. Kerangka Konsep 

Dalam penelitian ini variabel independen (X1) yang digunakan 

adalah Alokasi dana desa dan (X2) Pendapatan Asli Desa sedangkan 

variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Belanja Desa. Kerangka 

Konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep  

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2012), menjelaskan hipotesis merupakan ja-

waban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat per-

tanyaan.  
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Alokasi dana desa ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan 

pembangunan-pembangunan di desa. Penggunaan alokasi dana desa ini 

disebut dengan belanja desa. Pemerintah mengharapkan aparat desa da-

lam memenuhi belanja desa dalam meningkatkan pembangunan desa 

yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam pengentasan kem-

iskinan dalam menggunakan salah satu pendapatan desa yaitu alokasi 

dana desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ten-

tang desa disebutkan salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi 

dana desa (ADD), yaitu suatu alokasi anggaran dari dana perimbangan 

setelah dikurangi belanja pegawai minimal 10% untuk desa.  

Menurut Azwardi dan Sukanto (2014) dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa, pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber 

utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa (30%) dan 

pemberdayaan masyarakat desa (70%), seperti menanggulangi kemiski-

nan dan meningkatkan perekonomian desa. 

Belanja desa ini dapat digunakan salah satunya untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  Salah satu tujuan 

penggunaan belanja desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur. Selain 

pembangunan infrastruktur, belanja desa ini dapat juga digunakan untuk 

mningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa, meningkatkan BUM-

Des, melakukan pelatihan atau kegiatan yang dapat mendorong 

masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dalam rumah tang-

ga masyarakat. 
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Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan di atas, maka didapat-

kan hipotesis awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berkut: 

H1 = Tidak terdapat pengaruh alokasi dana desa dan Pendapatan Asli 

Desa terhadap Belanja Desa di Desa Buhung Bundang 

Ha = terdapat pengaruh alokasi dana desa dan Pendapatan Asli Desa 

terhadap Belanja Desa di Desa Buhung Bundang 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah Pendekatan kuantitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel terten-

tu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2013:13). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian dilaksanakan Di Kantor Desa Buhung Bundang, Jln. Salobun-

dang Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Waktu 

Waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan mulai dari April sampai 

bulan  Mei 2022. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan alokasi dana desa 

dan pendapatan asli desa serta belanja desa. 
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2. Sumber data  

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, data 

yang dimaksud berupa dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki oleh lem-

baga atau seseorang yang menjadi subjek penelitian. Data sekunder pa-

da penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Desa 

Buhung Bundang Kecamatan Datotiro yaitu data laporan keuangan sela-

ma 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2009 : 72), populasi merupakan wilayah generali-

sasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakter-

istik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di-

tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu adalah laporan keu-

angan desa selama tahun 2018-2020 pada desa Buhung Bundang Keca-

matan Datotiro Kabupaten Bulukumba. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi per-

hatian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan 

sampel adalah purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel secara 

sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibu-

tuhkan yang meliputi : sifat, karateristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan alokasi dana 

desa, pendapatan asli desa dan laporan belanja desa pada desa Buhung 

Bundang yang telah mengumpulkan dokumen alokasi dana desa, penda-
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patan asli desa serta belanja desa Tahun 2018-2020 yang disajikan dalam 

bentuk laporan caturwulan sehingga secara keseluruhan jumlah sampel 

yaitu unit data sebanyak 36 yang diperoleh dari 4 tahun yang diambil x 3 

(data yang digunakan percaturwulan)= 12 x 3 tahun pengamatan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik 

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat dari data-data yang 

dibutuhkan melalui data Alokasi dana desa dan Pendapatan Asli Desa serta 

belanja desa. 

F. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Variabel Definisi Indikator Skala 

Alokasi dana 
desa (X1) 

Aalokasi dana de-
sa adalah merupa-
kan bagian dari 
dana perimbangan 
keuangan pusat 
dan daerah yang 
diterima oleh dae-
rah/kabupaten un-
tuk  desa paling 
sedikit 10 persen  
yang pembagiann-
ya untuk desa 
secara proporsion-
al dalam anggaran 
pendapatan dan 
belanja daerah 
setelah dikurang 
dana alokasi khu-
sus 

1. akuntabilitas 
kepemimpinan 
2. akuntabilitas 
proses 
3.akuntabilitas 
program 
4. akuntabilitas 
kebijakan 

Likert 

Pendapatan 
Asli Desa (X2) 

Pendapatan asli 
desa merupakan 
pendapatan yang 
berasal dari  

1. hasil usaha 
2. hasil pungutan 
3. hasil aset  

Likert 
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kewenangan desa 
berdasarkan hak 
asal usulPendapa-
tan asli desa 
merupakan pen-
dapatan yang be-
rasal dari  
kewenangan desa 
berdasarkan hak 
asal usul dan 
kewenangan skala 
lokal desa 

Belanja Desa 
(Y) 

Belanja desa ada-
lah semua penge-
luaran  yang 
merupakan 
kewajiban desa 
dalam satu tahun 
anggaran yang tid-
ak akan diterima 
kembali oleh desa  

1. penyeleng-
garaan 
pemerintahan de-
sa 
2. pembangunan 
desa 
3. pembinaan ke-
masyarakatan  
4. pemberdayan 
masyarakat 

Likert 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel  

G. Metode Analisis Data 

Teknik analisa data merupakan bagian dari proses pengajuan data 

setelah taha p pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Beberapa 

teknik analisa data dalam penelitian ini adalah:  

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi sederhana yang 

digunakan pengujian ini terdiri dari uji normalitas,uji multikolinieritas, uji 

hetroskedatisitas. 

a. Uji Normalitas  

Uji Nomalitas ini adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi, variabel anggaran keuangan dana desa dan pem-

bangunan desa mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya 
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normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik Dasar Pengambilan Keputusan, yaitu: (a) Jika 

data menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis dan mengikuti arah 

garis diagonal, menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. (b) Jika titik-titik data yang menyebar jauh 

dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji multikolineritas 

Uji multikolinearitas pada model penelitian menghasilkan nilai toler-

ance dan VIF untuk masing-masing variabel independen. Apabila nilai tol-

erance variabel independen kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10 artinya 

terdapat multikolineritas yang tinggi antara variabel independen yang satu 

dengan yang lainnya. 

c. Uji Heteroskedasitas 

   Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apa-

bila angka signifikan (Sig.) > 0,05, maka data tidak terjadi heteroskedasi-

tas. 

2. Regresi Linier Berganda  

Analisis ini dipakai dalam penelitian ini karena dapat menerangkan 

ketergantungan suatu variabel dependen satu dengan variabel inde-

penden. Berikut Model regresi linier berganda : 

Y = a + β X1 + β X2 + ε 

Keterangan:  
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Y = Belanja Desa  

X = Alokasi Dana Desa (ADD) 

X = Pendapatan Asli Desa (PAD)  

a = Konstanta 

β − β = Koefisien regresi  

e = Variabel residual 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel  independen secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. adapun kriteria 

pengambilan keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut: (a) Bila nilai 

signifikan F > 0,05 maka variabel independen tidak layak untuk menjelaskan 

variabel dependen. (b) Bila nilai signifikan F < 0,05 maka variabel inde-

penden layak untuk menjelaskan variabel dependen. 

b.  Koefisien Determinasi  ) 

Koefisien determinasi R2 yaitu mengukur seberapah jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien de-

terminasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  R2  yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel dependen sangat terbatas nilai yang mendekati satu be-

rarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibu-

tuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali 2016,95). 

c. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap dependen Ghozali (2016:171). Kriteria pengujian 

yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan kriteria pengujian 
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yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh 

dengan taraf signifikan yang telah ditentukan dimana variabel independen 

mampu mempengaruhi dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Buhung Bundang  

1. Potensi Desa 

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manu-

sia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikem-

bangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi Fisik dan 

Non Fisik : 

- Sumber Daya Alam 

- Sumber Daya Manusia 

- Sumber Daya Sosial 

- Sumber Daya Ekonomi 

2. Visi,Misi dan Motto desa Buhung Bundang 

a. Terwujudnya Masyarakat Buhung Bundang  yang mandiri, Sejahtera, 

dan  Berintegritas 

b. Misi 

1) Berusaha untuk menghimbau dan mengajak masyarakat desa 

Buhung Bundang untuk selalu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT. 

2) Membuka lapangan kerja dengan menerima investor luar untuk 

membuka usaha di desa Buhung Bundang dan tetap memperhatikan 

tatanan yang telah berlaku di desa Buhung Bundang. 
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3) Meningkatkan proporsional kinerja aparat pemerintah desa yang be-

retika dan bermoral yang diwujudkan pelayanan yang lebih baik ter-

hadap anggota masyarakat. 

4) Meningkatkan sistem keamanan, ketertiban, dan ketentraman 

masyarakat dengan bekerja sama antara penegak hukum yang da-

lam hal ini Bhabinkamdibnas dan Babinsa, Limas, dan anggota 

masyarakat yang ada di desa Buhung Bundang. 

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu memperhatikan 

kebersihan, kesehatan, keindahan lingkungan. 

3. Struktur Organisasi 

 

 

Tugas dan kewajiban 

1) Kepala Desa 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 
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a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti : 

- Tata praja Pemerintahan 

- Penetapan peraturan di desa; 

- pembinaan masalah pertanahan; 

- pembinaan ketentraman dan ketertiban; 

- melakukan upaya perlindungan masyarakat; 

- administrasi kependudukan; 

- penataan dan pengelolaan wilayah 

- penyusunan profil desa; dan 

- pencegahan dan penanggulangan bencana. 

b) Melaksanakan pembangunan di desa, seperti : 

- pembangunan sarana prasarana perdesaan; 

- pembangunan bidang pendidikan; dan 

- pembangunan bidang kesehatan. 

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti : 

- pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; 

- peningkatan partisipasi masyarakat; 

- pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni   masyarakat; 

- pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat; 

- pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat; 

dan 

- pembinan dan pengembangan ketenagakerjaan. 

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti : 

- pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di 

bidang kebudayaan dan kesenian; 

- usaha peningkatan ekonomi masyarakat; 

- peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik; 
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- peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dibidang 

kebersihan dan lingkungan hidup; 

- kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan 

- mengembangkan peran serta organisasi dibidangn kepemudaan, 

olahraga, dan karang taruna. 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lem-

baga lainnya. 

2) Sekretaris Desa 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Sekretaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, admin-

istrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan penge-

luaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan 

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan de-

sa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan 

desa. 

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa), menginventar-

isir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring 

dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan 

rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), 

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) serta penyusunan 

laporan Perbekel 

3) Kepala Urusan 

a) Kepala Urusan berkedudukan Sebagai unsur Staf Sekretariat. 

b) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan/atau 

Sekretaris Desa. 
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c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Urusan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan umum memiliki fungsi seperti : 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, admin-

istrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan admin-

istrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa 

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventar-

isasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

(2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti : melaksanakan 

urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifi-

kasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan 

Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan de-

sa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keu-

angan desa. 

(3) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi : mengoordinasikan 

urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pen-

dapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa), menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan, pengadministrasian 

dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) serta penyusunan laporan Perbekel. 

4) Kepala Seksi 

a) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis. 

b) Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas 

oprasional dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel. 

c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Seksi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

5) Kepala Seksi Pemerintahan : 

a) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan; 

b) menyusun rancangan regulasi desa; 

c) pembinaan masalah pertanahan; 

d) pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

e) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat; 
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f) pembinaan dan pelaksanan tertib administrasi kependudukan dan 

catatan sipil; 

g) penataan dan pengelolaan wilayah; 

h) pendataan, penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa; 

i) pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

bencana. 

6) Kepala Seksi Kesejahteraan : 

a) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; 

b) pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan; 

c) pembinaan dan pembangunan bidang kesehatan; 

d) pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat 

dibidang seni dan budaya; 

e) pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat 

dibidang ekonomi, 

f) pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat 

dibidang kebersihan, keindahan, pertamanan dan peningkatan kuali-

tas lingkungan hidup; 

g) pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat 

dibidang politik dan kesatuan bangsa; 

h) pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; 

i) pembinaan organisasi dibidang pemuda, olahraga, dan karang ta-

runa. 

7) Kepala Seksi Pelayanan : 

a) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat; 

b) melaksanakan upaya peningkatkan usaha swadaya murni, gotong-

royong dan partisipasi masyarakat; 

c) pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat; 

d) pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; 

e) inventarisasi dan pemeliharaan asset desa; dan 
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f) penyelenggaraan pelayanan perijinan. 

 

B. Hasil penelitian 

Penelitian ini menggunakan data laporan alokasi dana desa, pendapatan 

asli desa dan belanja desa pada desa Buhung Bundang sebagai sampel selama 

3 tahun dan data yang digunakan adalah data caturwulan Tahun 2017-2020 

yang memiliki data laporanalokasi dana dan pendapatan serta belanja desa yang 

lengkap, dihitung dalam periode percaturwulan dalam 3 tahun. Desa yang mem-

iliki kriteria kelengkapan data. 

1. Pengelolaan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa Buhung 

Bundang 

 
Pengelolaan dana dana desa di Desa Buhung Bundang dilakukan me-

lalui pengendalian internal dalam menyalurkan anggaran dana desa. Desa 

Buhunh Bundang memiliki pola akuntabilitas dana desa merupakan upaya un-

tuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014:124), bahwa prinsip atau 

kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi dan per-

tanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Dalam 

pelaksanaan akuntabilitas dana desa ini merupakan penerapan dari prinsip-

prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan ADD secara 

lengkap sebagai berikut: 

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi dana desa (ADD) yaitu salah satu pendapatan desa yang 

penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatab dan belanja de-

sa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan kegiatan disusun me-
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lalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes 

yaitu forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau 

program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip 

perencanaan pembangunan masyarakat desa (P3MD). Prinsip tersebut 

mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

menentukan pembangunan yang akan dilaksankan khususnya yang be-

ralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon 

kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.  

Adapun mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat di-

jabarkan sebagai berikut: 

Gambar 4. 1. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa 

 
Sumber: Data Mekanisme perencanaan alokasi dana desa yang diperoleh dari 

pihak desa Buhung Bundang 

 

Keterangan dari gambar diatas sebagai berikut:  

1. Kepala Desa selaku penenggungjawab ADD mengadakan musyawarah 

desauntuk membahas rencana penggunaan ADD  

2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BadanPer-

musyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan 

tokohmasyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;  
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3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD 

secarakeseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan 

penggunaan ADDdidasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes 

tahun sebelumnya.  

4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah de-

sa,dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah 

satubahan penyusunan APBDes. 

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam 

memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat 

terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Unsur yang diun-

dang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Per-

musyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD 

dan Unsur kelembagaan Desa. 

Perencanaan kegiatan bersumber dari ADD harus benar-benar 

mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai 

ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi 

prioritas untuk dilaksanakan guna tercapai efektifitas penggunaan dana 

yang telah ditentukan oelh penmerintah Kabupaten. Hasil penelitian dari 

data yang di dapat di lapangan perencanaan anggaran dan program yang 

telah disahkan dengan peraturan desa ini akan menjadi pedoman penye-

lenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 

satu (1) tahun, disamping kegiatan lain yang bersumber dananya di luar 

ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transpar-

an, dapat diketahui oleh lapisan masyarakat yang nantinya dapat diper-

tanggungjawabkan. 
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b. Pelaksanaan dana desa 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari 

ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksa-

naan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa 

kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana 

Desa di desa Buhung Bundang dalam mendukung keterbukaan informasi 

ADD dengan memasang papan informsi yang berisikan jadwal pelaksa-

naan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. 

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk 

melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hasil wa-

wancara dengan kepala dan data yang diperoleh dari lapangan menunjuk-

kan di dalam pelaksanaan ADD di tingkat desa, terutama kegiatan fisisk 

dan penyerapan dana. Dengan demikian diketahui bahwa tanggungjawab 

pengelolaan ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan 

laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah 

tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara 

periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, 

laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir 

kegiatan yang disusun secara komprehensip. 

c. Penatausahaan alokasi dana desa 

Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini ber-

tumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara. Ketekunan dan keteli-

tian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan 

yang harus dipatuhi, tugas dan tanggungjawab pengelolaan dana desa. 
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Penatausahaan yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan baik pen-

erimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. 

d. Pelaporan alokasi dana desa 

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan dalam pengel-

olaan dana desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendaha-

ra desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan 

dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara yaitu perangkat desa 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar 

dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDes, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada 

kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut 

Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib 

dibuat bendahara desa adalah: 

1) Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang 

menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai mau-

pun kredit, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan 

dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber 

dokumen transaksi. 

2) Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum 

dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan 

pajak.  

3) Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. 
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e. Pertanggungjawan alokasi dana desa 

Pertanggungjawaban ADD di Desa Buhung Bundang terintegrasu 

dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Nomor 37 Tahun 2007 tentanh Keunagan Desa. Peraturan 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keu-

angan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan bel-

anja desa. 

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar trans-

paransi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan 

secara eisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD merupakan salah 

satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan 

secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabu-

paten sebagai institusi pemberian kewenangan. Selain itu pertanggungja-

waban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan 

sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala 

desa. Penyampaian laporan keuangan dana desa dilaksankan melalui jalur 

struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke 

Tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. 

Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ber-

laku. Dalam pelakasanaannya dilakukan secara terbuka dan akuntabel, 

serta mengajak masyarakat Desa Buhung Bundang untuk berpertisipasi 

dalam pembangunan desa. Pengelolaan dana desa juga ada pola akunta-

bilitas yang dilakukaan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan dana 

desa juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana 
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desa dan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas dana desa maka 

bisa meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 

  

2. Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Bel-

anja Desa pada Desa Buhung Bundang 

a. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memenuhi standar tersebut diperlukan beberapa uji terhadap 

asumsi data yang terdapat dalam penelitian. Berikut ini merupakan uji 

asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini.  

1) Uji Normalitas  

Pengujian terhadap normalitas data akan diuji melalui uji normali-

tas. Dengan data yang berdistribusi normal maka hasil penelitian akan 

lebih valid dan dapat mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dari 

kejadian di lapangan. Untuk melakukan uji normalitas dapat pula dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS. Berikut hasil pengujiannya: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ADD 

N 3 

Normal Parametersa,b Mean 23.7493 

Std. Deviation .77121 

Most Extreme Differences Absolute .233 

Positive .189 

Negative -.233 

Test Statistic .233 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021) 
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Hasil uji normalitas pada tabel 4.1 terlihat bahwa nilai Kolgomorov 

Smirnov pada variabel adalah 0.233 dan signifikan pada 0,200. Nilai 

Kolgomorov-Smirnov pada variabel adalah 0,200 dan signifikan. Ber-

dasarkan pada koefisien signifikansi maka disimpulkan bahwa data yang 

digunakan berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel inde-

penden lain dalam satu model. Untuk dapat melihat gejala multikolineari-

tas, dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan 

SPSS. Jika nilai toleransi masing-masing variabel bebas > 0,1 dan VIF < 

10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

gejala multikolinearitas. 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ADD .814 1.229 

Pendapatan ADD .814 1.229 

a. Dependent Variable: Belanja Desa 

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021) 
Berdasarkan pada hasil analisis data coefficients maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel tersebut bebas dari multikolinearitas atau 

tidak terjadi gejala  multikolinearitas antar variabel independen dan vari-

abel pemoderasi dalam model regresi, karena nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,1 yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3) Uji Heterokedastisitas  
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Untuk melihat persamaan regresi suatu penelitian apakah me-

menuhi asumsi heterokedastisitas atau tidak, dapat dilihat dari penyeba-

ran residual yang terdapat pada hasil pengolahan data dengan me-

manfaatkan aplikasi SPSS untuk menguji heterokedastisitas. 

 

Coefficientsa 

Model Sig. 

1 (Constant) .923 

ADD .261 

Pendapatan ADD .461 

a. Dependent Variable: Abss_RES 

 
Berdasarkan pada hasil uji diperoleh bahwa coefficients signifikan 

ADD sebesar 0.261 dan pendapatan ADD 0.461, signifikansi keduanya 

lebih besar dari alpha 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi gejala heter-

okedasitisitas dalam model regresi. 

b. Analisis Regresi Berganda  

1) Uji Persamaan Regresi Linier  

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan 

pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Pengujian ter-

hadap model penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ADD dan pen-

dapatan ADD terhadap belanja desa. Untuk menentukan persamaan re-

gresi dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 
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Tabel 4. 1. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 18.135 34.883  6.520 .009 

ADD 2.718 .733 .988 3.707 .004 

Pendapatan 

ADD 

3.124 1.378 .605 2.267 .002 

a. Dependent Variable: Belanja Desa 

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021) 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan re-

gresi dari output didapatkan model persamaan regresi: 

Y = 18.135 + 2.718X1 + 3.124X2 + ε 

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang 

searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien 

yang bertanda negatif menunjukkan perubahan yang berlawanan. Berikut 

merupakan interpretasi dari nilai regresi diatas:  

1) Konstanta (α)  

Nilai konstanta (α) sebesar 18.135. Hal ini menunjukkan jika seluruh varia-

bel bebas yang digunakan tidak mengalami perubahan (konstan), maka 

belanja desa akan mengalami kenaikan sebesar 18.135 kali yang disebab-

kan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.   

2) Koefisien Regresi (β)  

Koefisien regresi β untuk variabel ADD sebesar 2.718.  Hal ini menunjuk-

kan jika ADD mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka belanja desa 

akan mengalami kenaikan juga sebesar 2.718 kali dengan asumsi variabel 

lainnya konstan (tidak berubah).   
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3) Uji R2 (Koefisien Determinasi)  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampu-

an ADD dan pendapatan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.  

Tabel 4. 2. Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .909a .826 .711 .41478 .826 7.143 2 3 .002 

a. Predictors: (Constant), ADD, Pendapatan ADD 

b. Dependent Variable: Belanja Desa 

 (Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021) 

Dalam uji koefisien determinasi (R2) dalam regresi linear berganda sesuai 

dengan tabel 4.5 didapatkan hasil sebesar 0,826 atau 82.6%. Dengan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu ADD dan pendapatan ADD mampu dijelaskan oleh variabel belanja 

desa sebesar 82.6% sedangkan sisanya 17.4% dipengaruhi dan dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

4) Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel inde-

penden yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh bersama-

sama terhadap variabel dependen. Apabila derajat kepercayaan 5% nilai F 

hitung < F tabel atau nilai signifikan <0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempunyai 

variabel dependen.  
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Tabel 4. 3. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.458 2 1.229 7.143 .002b 

Residual .516 3 .172   

Total 2.974 5    

a. Dependent Variable: Belanja Desa 

b. Predictors: (Constant), ADD, Pendapatan ADD 

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021) 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6, diketahui nilai F untuk variabel 

ADD dan pendapatan ADD terhadap belanjaa desa sebesar 7.143 dengan 

nilai signifikansi 0.002 Nilai 0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ADD dan pendapatan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa 

Buhung Bundang. 

Hasil hipotesis menyatakan bahwa ADD dan pendapatan ADD ber-

pengaruh signifikan terhadap belanja desa Buhung Bundang sesuai dengan 

hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui variabel ADD 

dan pendapatan ADD menghasilkan nilai t sebesar 3.707 dan 2.267 dengan  

nilai  signifikansi  0,002.  Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan ter-

hadap belanja desa sehingga H1 diterima.  

 

C. Pembahasan 

1. Alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa  

Besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa disebab-

kan karena tingginya alokasi dana desa yang dimiliki oleh Desa Buhung Bun-

dang pada Tahun 2020. Dampak dari besarnya alokasi dana desa menyebab-

kan tingginya jumlah belanja desa. Tanda unstandardized yang bermakna 

positif menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana desa yang dimiliki oleh de-
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sa yang diamati, sedangkan symbol signifkan menunjukkan pengaruh yang 

bermakna atau berarti.  

Belanja desa Buhung Bundang pada Tahun 2020-2021 meliputi pada 

penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp. 785.535.100 (43%), pelaksanaan 

pembangunan senilai Rp. 355.653.900 (20%), pembinaan kemasyarakatan 

Rp. 105.050.00 (6%), pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 

184.974.000 (10%), dan penanggulangan bencana darurart dan mendesak 

Rp. 381.687.100 (21%).  Penggunaan dana desa yang meliputi dana transfer 

dan SILPA indikatof tahun 2020-2021 Rp. 112.554.000 

Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu, Yuni Eka Putri 

(2017) bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap bel-

anjadesa. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ummu Habibah (2017) bahwa alokasi dana desa berpengaruh 

positifnamun tidak signifikan terhadap belanja desa. 

2. Pendapatan asli desa (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap bel-

anja desa 

Pendapatan asli desa positif dan signifikan disebabkan oleh tingginya penda-

patan asli desa pada desa Buhung Bundang pada 2020. Dampak dari ting-

ginya pendapatan asli desa yaitu peningkatan jumlah belanja desa pada Desa 

Buhung Bundang di Tahun 2020 yang menyebabkan positif sehingga terjadi 

pengaruh yang signifikan tersebut. Tanda unstandardized yang bermakna 

positif menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli desa yang dimiliki oleh 

desa yang diamati. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiyoningtyas, dkk. (2017) bahwa pendapatan aslidesa berpengaruh positif 

signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini mendukung Teori Kese-



51 
 

 
 

jahteraanMasyarakat (Welfare State) bahwa pemerintahan negara dianggap 

bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum 

bagi setiapwarga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu 

pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya 

menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan rakyatnya harusdidasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: 

Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak 

Asasi Manusia (The Human Right Protection), Keadilan Sosial (Social Justice) 

dan Anti Diskriminasi (Anti-Discrimination). Teori keadilan sosial inilah yang 

menjadi dasar bahwa pemerintahharus memberikan kebijakan dalam bidang 

pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agarterlaksananya kehidupan adil 

dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Oman Sukmana,2016).Teori 

tersebut menjelaskan bahwa belanja desadipergunakan sebesar-besarnya un-

tuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi 

alokasi dana desa dan pendapatan aslidesa yang harus dikelola secara adil 

dan transparan. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang 

dilakukan Yuni Eka Putri (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan 

asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian 

tersebut diperoleh bantahan dari peneliti lainnya,seperti yang dilakukan Ummu 

Habibah (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan asli desa tidak 

berpengaruh terhadap belanja desa. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa Buhung 

Bundang dilakukan melalui pengendalian internal dalam menyalurkan ang-

garan dana desa. Desa Buhunh Bundang memiliki pola akuntabilitas dana de-

sa merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa ini merupakan penerapan dari 

prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan 

ADD. 

2. Pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa ter-hadap belanja de-

sa pada desa Buhung Bundang menyatakan bahwa ADD dan pendapatan 

ADD ber-pengaruh signifikan terhadap belanja desa Buhung Bundang sesuai 

dengan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui varia-

bel ADD dan pendapatan ADD menghasilkan nilai t sebesar 3.707 dan 2.267 

dengan  nilai  signifikansi  0,002.  Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sig-

nifikan terhadap belanja desa sehingga H1 diterima. 

B. Saran 

1. Pemerintah Desa Buhung Bundang harus memanfaatkan alokasi dana desa 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan 

masyarakat. 

2. Agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan alo-

kasidana desa ini maka pemerintah desa Buhung Bundang harus menetapkan 
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peraturandan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola di setiap 

desa. 

3. Peneliti selanjutnya agar meneliti variabel yang belum diteliti dan lebih men-

dalam 
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