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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan desa pada kantor desa di 

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil observasi dan kuesioner kepada aparatur desa yang memiliki wewenang 

dalam proses pengelolaan keuangan desa di Kantor desa se-Kecamatan Ngawi. 

Metode analisis data menggunakan analisis linier regresi berganda untuk 

mengukur pengaruh, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan 

pengawasan pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. 

Berdasarkan uji autokolerali, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji 

normalitas tidak ditemukan adanya penyimpangan dari asumsi klasik. Hasil 

pembahasan menunjukkan secara simultan bahwa variabel akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan 

desa berpengaruh signikan terhadap kinerja pemerintah desa. Sedangkan 

secara parsial akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dan 

partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah desa. 

Nilai R-Square berarti kinerja pemerintah desa dapat dijelaskan oleh variabel 

dalam penelitian sebesar 64,1% dan sebesar 35,9% dijelaskan oleh variabel 

lainnya. 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, 

Pengawasan, Kinerja 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to identify factors that influence the performance of 

rural governments through rural financial management in rural administration 

offices in the district of Ngawi in the regency of Ngawi. The data of this study are 

obtained from observations and questionnaires distributed to a sample of rural 

government employees, selected through purposive sampling, who have the 

authorities in rural financial management processes. This study uses multiple 

linear regression analysis in measuring the influence of accountability, 

transparency, public participation, and supervision of rural financial management 

on the performance of rural governments. The result of autocorrelation, 

multicollinearity, heteroscedasticity, and normality test indicates that there is no 

violation on classical assumption. The result of this study shows that, 

simultaneously, accountability, transparency, public participation, and supervision 

significantly influence the performance of rural governments. Partially, 

accountability, transparency, and supervision positively influence the 

performance of rural governments, but public participation negatively influences 

the performance. The R-squared value is 0.641, which means that the variables 

of this study explain 64.1% of the performance. The remaining 35.9 is explained 

by other variables not included in this study. 

 

Keywords: accountability, transparency, public participation, monitoring, 

performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah yang 

ada di Indonesia. Penerapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di 

masa lalu memberikan dampak bagi pemerintah pusat dan daerah untuk lebih 

gencar melakukan gerakan dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada 

didaerah untuk bisa dikelola lebih optimal. Penerapan kebijakan tersebut 

merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah dapat menciptakan good 

governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintah 

dengan baik.  

Pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan guna dapat mencapai 

pembangunan ekonomi yang diinginkan dengan mengeluarkan UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai daerah otonom, daerah 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan 

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan 

pertanggungjawaban kepada masyrakat. Prinsip dasar pemberian otonomi 

dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih 

mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pemberian hak otonomi diharapkan 

pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyrakat. 
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Pemerintah merevisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah 

dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa 

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan 

dan kekhususan suatu daerah dalam NKRI. Dalam mengurus serta mengatur 

urusannya, ada konsekuensi yang harus dihadapi dalam pelaksanaan 

desentralisasi. Yang pertama, tentang bagaimana pemerintah daerah dapat 

menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi. Kedua, bagaimana 

pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi 

daerah. Sehingga pemerintah daerah harus berusaha dalam menggali sumber-

sumber keuangannya untuk mendanai kebutuhan yang ada di daerah dan tidak 

bergantung kepada pemerintah pusat. 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang 

bersumber dari paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 247 pasal 25, dana 

desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat yang pelaksanaanya diutamakan secara swakelola dengan 

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Pembangunan 

serta pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat mendorong adanya 

otonomi daerah yang telah memberikan wewenang kepada daerah dalam 

mengurus urusan daerahnya sendiri. Dana desa yang digunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat desa diarahakn untuk perbaikan atau pembangunan 

saran dan prasaran fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala 
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kecil dan perbaikan lingkungan serta kegiatan desa lainnya. Sedangkan dana 

desa yang digunakan untuk operasional adalah dana yang digunakan aparat 

desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Dalam APBN-P tahun 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar kurang 

lebih Rp 20,776 trilyun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia dengan 

jumlah desa sesuai Permendagri 39 tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Yang 

apabila dibagi rata tiap desa akan menerima dana desa sebesar 0,28 trilyun. 

Sedangkan pada tahun 2016 jumlah dana desa yang dialokasikan adalah 

sebesar 46,98 trilyun dengan jumlah desa yang bertambah sebanyak 74.754 

desa, sehingga rata-rata dana desa yang diterima tiap desa adalah sebesar 0,62 

trilyun. Dengan alokasi dana yang cukup besar untuk masing-masing desa maka 

diperlukan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat agar 

tidak terjadi penyimpangan anggaran yang akan merugikan negara melalui 

pelaporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan pelaporan pertanggungjawaban 

Realisasi pelaksaan APB Desa sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan 

desa. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan 

desa dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa. 

 Tabel 1.1: Penyerapan Dana Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016 

Tahun Alokasi Realisasi 

2015 2.214.014.855.000 2.214.014.855.000 

2016 4.969.123.651.000 4.952.292.452.075 
  Sumber : djpk.depkeu.go.id 

 

Sesuai tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2015 penyerapan 

dana desa di provinsi Jawa Timur terserap secara optimal yaitu sebesar 100%. 

Namun pada tahun selanjutnya penyerapan dana desa di Provinsi jawa Timur 
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tidak terserap secara optimal yaitu hanya sebesar 99,4%. Penyerapan yang tidak 

optimal dapat dikarenakan adanya peran dan tanggung jawab yang diterima oleh 

desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum 

memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan 

keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh 

pemerintah desa memiliki risiko cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya 

bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa 

yang direprensentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan 

perundang-undangan dan kententuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki visi 

untuk mewujudkan Kabupaten yang sejahtera berakhlak dengan berbasis 

pembangunan pedesaan. Yang artinya subyek utama pembangunan dan 

pemberdayaan berada di pedesaan dibarengi dengan pertumbuhan dan 

pemerataan diseluruh wilayah Kabupaten Ngawi menurut RPJMD tahun 2010 – 

2015. Untuk menjalankan visi yang diharapkan pemerintah Kabupaten 

mencanangkan beberapa misi yang salah satunya adalah pembaharuan tata 

kelola pemerintah daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan 

akuntanbel. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) 

sering diartikan dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, 

tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholder, 

berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntanbilitas, 

dan visi strategis.  

Untuk melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis pedesaan, 

pemerintah kabupaten Ngawi memberikan hak dan wewenang kepada setiap 
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pemerintah desa untuk melakukan perencanaan anggaran sesuai dengan 

kebutuhan yang ada di desa tersebut yang dianggarkan didalam APBDes. 

Menurut Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan 

ditetapkan dengan peraturan desa. Sehingga dalam pembuatan serta 

pelaksanaan APBDes ini diperlukan peran serta partisipasi pemerintah daerah 

serta masyarakat agar pembangunan yang berbasis desa dapat tecapai. 

Menurut Siagangawi.com realisasi alokasi dana desa (ADD) maupun 

dana desa (DD) tahun 2016 di Kabupaten Ngawi untuk periode pertama masih 

jauh dari harapan. Terhitung pada akhir bulan Mei 2016 terutama pada ADD baru 

sekitar 30 desa dari 213 desa yang melakukan penyerapan sebesar 50 persen. 

Padahal dari total anggaran telah disiapkan dana sebesar Rp 126 miliar oleh 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi. 

Kurangnya tingkat penyerapan dana yang ada di desa sedikit banyak terganjal 

tata administrasi sebagai syarat pencairan program anggaran yang masuk ke 

desa. Sementara itu menurut Subag keuangan DPPKA Ngawi menyatakan 

bahwa hingga akhir mei 2016 kurang lebih 30 desa dari 19 kecamatan yang di 

Ngawi baru merealisaikan anggaran khususnya dana ADD sedangkan untuk 

dana DD masih nihil. Adanya keterlambatan dalam proses pencairan akan 

berpengaruh pada kinerja pemerintah desa sebagaimana seharusnya kegiatan 

atau program yang harus diselesaikan pada periode tersebut akan mundur dari 

jadwal yang telah ditargetkan.  

Untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah desa diperlukan tolak ukur 

untuk menilai keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan 

dalam satu tahun anggaran tertentu. Tolak ukur kinerja mencakup dua hal, yaitu : 
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unsur keberhasilan yang dapat diukur (output) dan tingkat pencapaian setiap 

unsur keberhasilan (outcome). Menurut Mardiasmo (2002) salah satu konsep 

yang dapat digunakan untuk menilai/mengukur kinerja adalah konsep value for 

money. Konsep value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur nilai 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. 

Pengukuran kinerja instansi pemerintah berkaitan dengan akuntanbilitas 

dan transparansi. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban 

pemerintah terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu. 

Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat 

tentang informasi publik yang seharusnya dapat diakses dengan mudah. 

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Banyak penelitian dan pendapat yang 

mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transaparansi 

dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang baik.  

Lucy (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Bengkulu, mengatakan bahwa variabel 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Yang artinya semakin 

akuntabel dan transparan pengelolaan keuangan dan pelaporakan keuangan 

dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka akan semakin meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.Akuntanbilitas tinggi pada 

pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. 

Selain akuntabilitas yang tinggi diperlukan transparansi yang seimbang 

mengenai kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi 
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yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan adanya akuntabilitas serta 

transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengawasan yang 

dilakukan serta pemberian amanah akan dapat dilakukan dengan lebih baik. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natak 

Riswanto pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Dengan adanya akuntabilitas 

yang dilakukan dengan baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam 

prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Serta 

membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan 

kinerja Pemerintah daerah. 

Wiguna dkk (2015) mengatakan bahwa selain akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah diperlukan juga adanya pengawasan 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai kaki tangan di 

Bupati Buleleng. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan makan pihak 

SKPD mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan 

meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Menzeis (dalam Rahayu, 2008) yang 

menyatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik. 

Pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk 

mengarahkan para bawahannya dengan tepat.  

Perubahan paradigma di era reformasi menuntut adanya partisipasi 

masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. Menurut Rubin (1996) untuk 

menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi 

dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Achmadi 

(2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari 
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pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut pengawasan 

dan aspirasi. Dengan adanya aspirasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan 

daerah terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, sangat dibutuhkan 

adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran. 

Sehingga manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dirasakan oleh 

masyarakat melalui program-program yang telah dicanangkan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya sebagai fasilisator dan katalisator daerah. 

Dalam perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengelolaan instansi pemerintah Kabupaten Ngawi menggunakan laporan kinerja 

pemeritah sebagai alat pendorong terwujudnya good governance. Pengukuran 

kinerja pemerintah Kabupaten Ngawi digunakan sebagai media untuk menilai 

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiaan sesuai dengan target 

sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Ngawi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu 

tahun.  

 Tabel 1.2: Capaian Indikator Kinerja Utama (KIU) Kabupaten Ngawi tahun 
2013 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target 2013 

Realisasi 
2013 

Tingkat 
Capaian 

1. Pertumbuhan 
Ekonomi 

% 
6,72 6,84 101,78 

2. Laju Inflasi % 5,6 5,6 100 

3. PDRB perkapitas 
ADHK 

% 
4.017.310 3.512.287 87,4 

4. Pendapatan 
perkapita 

Ribu 
9,58 9,70 101,46 

5. Angka Harapan 
Hidup 

Tahun 
68 69,62 102,38 

6. Angka Melek 
Huruf 

% 
100 100 100 

7. Rata-rata Lama 
Sekolah 

Tahun 
11 11,96 108,72 

8. IPM Tahun 71,51 70,25 98,23 

9. Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

% 
7,28 6,13 84,20 
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No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target 2013 

Realisasi 
2013 

Tingkat 
Capaian 

10. Penduduk diatas 
garis kemiskinan 

% 
82,20 76,86 93 

11. Angka 
kelangsungan 
hidup bayi per 
1.000 KH 

% 

98 98,05 100,05 

12. Cakupan 
pelayanan anak 
balita 

% 
88 54,30 61,70 

13. Cakupan peserta 
kb aktif 

% 
70 70,49 100,70 

14. Rasio puskesmas 
per penduduk 

% 
95 100 105,26 

15. Cakupan Layanan 
Dasar Kesehatan 
bagi keluarga 
miskn 

% 

100 100 100 

16. Cakupan 
kunjungan ibu 
hamil 

% 
94 90,58 96,36 

17. Cakupan 
Kunjungan Bayi 

% 
90 77,58 86,20 

18. Ketersediaan 
pangan utama 

% 
91,3 40 43,81 

19. Kontribusi 
perdagangan 
terhadap PDRB 

% 
29 25,4 87,58 

20. Kontribusi sektor 
industri terhadap 
PDRB 

% 
6,5 6,57 101,67 

21. Angka partisipasi 
angkatan kerja 

% 
73,42 40,06 54,56 

22. Ketersediaan 
infrastruktur 
wilayah yang 
memadai 

% 

69 40 57,97 

23. Panjang jalan 
dalam kondisi baik 

% 
43,32 48, 15 111,17 

24. Panjang jaringan 
irigasi dalam 
kondisi baik 

% 
87 100 114,94 

25. Rumah layak huni 
 

% 
36,12 17,50 48,44 

26. Rumah tangga 
pengguna air 
bersih 

% 
42,15 73,05 173,30 

 Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2014 
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Sesuai tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pemerintah 

Kabupaten Ngawi cukup baik, terlihat dari sasaran yang telah mencapai atau 

lebih dari target yang telah ditetapkan. Meskipun masih ada beberapa indikator 

kinerja yang belum terpenuhi. Namun pencapaian kinerja ini tidak diimbangi 

dengan pemerataan pelayanan publik yang ada ditiap desa/keluarahan di 

kabupaten Ngawi. Hal ini terbukti dengan masih adanya praktik KKN serta 

kurangnya pengetahuan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran desa 

untuk melaksanakan program kegiatan yang telah buat selama kurun waktu 

tertentu.  

Kinerja pemerintah Kabupaten Ngawi yang cukup baik, harusnya 

berimbas kepada kinerja pemerintah yang dibawahinya yaitu kecamatan dan 

desa/keluarahan. Namun masih ditemukan bahwa tingkat kinerja pemerintah 

kecamatan dan desa/kelurahan masih rendah dikarenakan kurangnya kuantitas 

serta kualitas sumber daya pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. 

Terbukti dengan penyerapan dana desa yang hanya terserap di beberapa desa 

dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengarahan pemerintah pusat 

mengenai teknis pengelolaan keuangan desa. Selain itu, banyakanya dana desa 

yang tidak terserap dikarenakan adanya keterlabatan pelaporan kegiatan atau 

program yang telah terlaksana. Hak ini mengakibatkan, terlambatnya pencairan 

dana untuk membiayai kegiatan atau program yang telah dibuat oleh masing-

masing desa.  

Dari paparan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

diatas, penelitian ini ditujukan menganalisis mengenai kinerja pemerintah desa 

sebagai fasilisator dan katalisator dalam mengelola keuangan desa sehingga 

dapat tercapainya target yang telah dicanangkan dalam pembentukan RPJMD 

tahun 2016 – 2021 yang berbasiskan pedesaan di Kabupaten Ngawi. Dengan 

judul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan 
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Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah 

Desa di Kabupaten Ngawi (Studi kasus pada kantor desa di Kecamatan 

Ngawi, Kabupaten Ngawi).” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Pengelolaan keuangan desa yang dibarengi dengan kinerja pemerintah 

yang baik akan menghasilkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Ngawi. Namun, hal ini belum tercemin dalam kondisi pengelolaan 

keuangan desa, karena masih adanya praktik KKN serta tidak terserapnya dana 

desa yang telah di anggarkan untuk masing-masing desa. Dana yang tidak 

terserap secara optimal akan berimbas pada sistem kinerja pemerintah desa 

yang tidak optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi ? 

2. Bagaimana pengaruh Transparansi pengelolaan keuangan desa 

terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi ? 

3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat pengelolaan keuangan 

desa terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi ? 

4. Bagaimana pengaruh Pengawasan pengelolaan keuangan desa 

terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi ? 

5. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi 

Masyarakat dan Pengawasan pengelolaan keuangan desa terhadap 

Kinerja Pemerintah  desa di Kabupaten Ngawi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah diatas, tujuan yang 

diinginkan oleh peneliti adalah : 

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi. 

2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Transparansi pengelolaan 

keuangan desa terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi. 

3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Partisipasi Masyarakat 

pengelolaan keuangan desa terhadap Kinerja Pemerintah desa di 

Kabupaten Ngawi. 

4. Memberikan bukti empiis tentang pengaruh Pengawasan pengelolaan 

keuangan desa terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi. 

5. Memberikan bukti empiis tentang pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, 

Partisipasi Masyarakatdan Pengawasan pengelolaan keuangan desa 

terhadap Kinerja Pemerintah desa di Kabupaten Ngawi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Dari Latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang diinginkan 

peneliti. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

setiap kalangan yang ada di masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pemerintah Daerah  

Sebagai bahan evaluasi dan masukan mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawabaan pengelolaan 

APBDes kepada pemerintah pusat. Agar penyerapan dana desa dapat 

terserap secara optimal. 
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b. Bagi Masyarakat  

Menyediakan sumber informasi dan bukti empiris mengenai perlunya 

peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan 

program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa demi 

kesejahteraan masyarakat dalam melakukan pelayanan penyediaan 

sarana dan prasarana publik sebagai  katalisator dan fasilisator negara. 

c. Bagi Dunia Akademis  

Memberikan kontribusi terhadap studi mengenai peran kinerja pemerintah 

desa terhadap pengelolaan keuangan desa dengan memperkaya dan 

melengkapi penelitian – penelitian  yang telah ada sebelumnya.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pemerintah Desa 

2.1.1 Pengertian Pemerintahan 

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S 

Poerwadarmita yaitu sebagai berikut: 

a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan 

sesuatu. 

b. Perintah aalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau 

badan tertinggi yang memerintahkan suatu Negara (seperti kabinet 

merupakan suatu pemerintahan). 

c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) 

memerintah. 

Samuel Edward Finer mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan 

dalam arti luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas 

maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan 

dalam arti luas dan sempit. Yaitu: 

1. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang 

dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-

menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara. 

2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : perbuatan memerintah yang 

dilakukan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam rangka mencapai 

tujuan pemerintah Negara. 

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie yang mengutip dari C.F Strong 

dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut : 
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“Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk 

memelihata perdamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh 

karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk 

mengendalikan angakatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif 

atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan 

finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka 

membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal 

tersebut dakam rangka kepentingan negara”. (Syafie, 1998:4-5) 

Pendapat lain menurut H. Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya 

yang berjudul” Hubungan antar Lembaga Pemerintah”, pengertiaan Pemerintah 

adalah sebagai berikut : 

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan 

yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. 

Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi 

perintah”. (Pranadjaja, 2003:24). 

 

2.1.2 Pengertian Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat 

istiaadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Desa menurut Prof. Drs.HAW. Widjaja dala bukunya yang berjudul 

“Otonomi Desa” menyetakan bahwa: 

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman 
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pastisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. 

(Widjaja, 2003:3) 

Desa menurut Undang-undang nomor 32 tahub 2004 tentang Pemerintah 

Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : 

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah 

kesatuan masyarakay hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus epentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan republik Indonesia”. (UU No. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12). 

Dalam pengertian yang telah dijelaskan oleh Prof.Drs.HAW. Widjaja dan 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 diatas terlihat bahwa desa merupakan 

kumpulan masyarakat yang berdasarkan hukum yang mempunyai hak untuk 

mengatur serta bertanggungjawab atas urusan yang ada didalamnya sesuai 

dengan kondisi sosial budaya. Sehingga memerlukan perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaran Otonomi daerah karena dengan adanya otonomi desa 

yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. 

 

2.1.3 Pemerintahan Desa 

Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu 

Kepala Desa dan Perangkat Desa.  

Pemerintahan Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya 

“Otonomi Desa”. Pemerintah Desa diartikan sebagai : 

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsistem dari sistem 

penyelengaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung 
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jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2003).” 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa adalah, 

suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa 

dalam mengatur dan mengurus urusan desa dan bertanggung jawab atas 

keputusan yang telah diambil dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 

 

2.2 Keuangan Desa 

Keuangan menurut Drs. Nurdjiman Arsjad, dkk dalam bukunya 

“Keuangan Negara” bahwa mkna keuangan atau finance yaitu menggambarkan 

segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Arsjad, dkk, 1992:2). 

Sedangkan menurut M. Manullang yang dikutip oleh Ibnu Syams dalam 

bukunya yang berjudul “Dasar-dasar kebijaksanaan Keuangan Negara” 

menjelaskan uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat 

pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya 

dan bagian pembayaran utang (Manullang, 1998:2). 

Menurut D.J Memesa dalam bukunya yang berjudul “Sistem Keuangan 

Daerah” keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta yang dapat 

dinilai dengan uang (Memesa, 1995:3). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah segala sesuatu 

yang berhubungan tentang penerimaan, pengeluaran serta utang atau berupa 

penyusunan pendapatan dan belanja yang digunakan yang dibukukan serta 

dipertanggung jawabkan atas pemakaiannya. 

 

2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci 

mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, 
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biasanya satu tahun sekali. Menurut AW. Widjaja mengartikan APBDes sebagai 

berikut : 

“Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu 

kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran 

pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknua 

anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan” 

(Widjaja, 2002:69). 

Maka sewajarnya Desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, karena demikian semua pengeluaraan dan 

pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan 

dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa menurut Prof. Drs. HAW. 

Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” adalah sebagai berikut: 

1. Bagian penerimaan terdiri atas : 

a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu. 

b. Pos pendapatan asli desa 

c. Pos bantuan Pemerintah Kabupaten 

d. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

e. Sumbangan Pihak ketiga 

f. Pinjaman desa 

g. Pos lain-lain pendapatan. 

2. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas : 

a. Pos belanja pegawai. 

b. Pos biaya belanja barang. 

c. Pos biaya pemeliaharaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

d. Pos perjalanan dinas. 

e. Pos belanja lain-lain. 

f. Pengeluaran tak terduga. 

3. Bagian pengeluaran pembangunan 

a. Pos prasarana Pemerintah desa 

b. Pos prasarama produksi 

c. Pos prasarana perhubung 

d. Pos prasarana pemasaran 

e. Pos prasarana sosial 

f. Pembangunan lain-lain. 

Yang dimaksud dengan Pendapatan Desa ialah segena penerimaan yang 

sah yang yang dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-

sumber ialah sumber-sumber pendapatan Desa yang pada umumnya sebagai 

berikut: 

1. Dari pemerintah ialah sumbangan-sumbangan dari pemerintah Pusar 

atau Pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing 10% untuk 

dana alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari Pemerintah Pusat, 

adalah sebagai berikut: 

a. Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerintah Pusat. 

b. Bantuan dari Pemerintah Provinsi. 

c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten. 

d. Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan 

e. Sebagian pajak dan retribusi yang diberikan kepada Desa. 
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2. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan 

berbagai sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, 

iuran, urunan dan lain-lain 

3. Dari pihak ketiga adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari 

pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, 

badan-badan dan organisasi. 

4. Dari kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan 

bagi desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut terdiri atas : 

a. Tanah kas 

b. Pasar desa 

c. Bangunan desa 

d. Objek rekreasi yang diurus desa 

e. Pemandian umum yang diurus desa 

f. Hutan desa 

g. Tempat-tempat pemancingan di hutan 

h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa 

i. Jalan desa 

Sumber pendapatan Desa menurut Prof. Drs. HAW Widjaja dalam 

bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas: 

1. Sumber pendapatan Desa 

a. Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa yang 

meliputi: 

1) Hasil usaha desa 

2) Hasil kekayaan desa 

3) Hasil swadaya dan partisipasi 

4) Lain-lain pendapatan  asli desa yang sah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi: 

1) Bagian perolehan pajak dan restribusi daerah 

2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi 

d. Sumbangan dari pihak ketiga 

e. Pinjaman desa 

2. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi: 

a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak 

dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa 

dilakukan diantara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa 

(BUMD), kerjasama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan 

pinjaman. 

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun 

retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan 

adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendpaatan Daerah dari 

sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang 

bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya 

ekonomi tinggi dan dampak lainnya. 

b. Kegiataan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun 

meliputi, penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan 

dan perubahan serta perhitungan anggaran.  

Sumber pendapatan Desa menurut PP No. 72 tahun 2005 terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) 

a) Hasil Usaha Desa 

b) Hasil Kekayaan Desa 
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c) Hasil Swadaya dan Partisipaso 

d) Hasil Gotong Royong 

e) Lain-lain PAD yang sah 

2. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 

a) Pajak Daerah, paling sedikit 10% 

b) Retribusi Daerah 

3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara 

proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) 

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintah 

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

Maka sumber pendapatan Desa tersebut harus mendapatkan 

pengelolaan administratif yang efektif dan efisiwn, sehingga dalam penggunaan 

atau belanja Desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan 

pemerintah Desa. 

Belanja Desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 12 tentang 

pengelolaan keuangan desa, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja 

Desa menurut pasal 13 terdiri dari atas kelompok: 

1. Penyelenggaran Pemerintah Desa 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 

5. Belanja Tak Terduga 
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Kelompok belanja diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan 

desa yang telah dituang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

Kegiatan yang dimaksudkan diatas terdiri dari belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawa adalah belanja yang dianggarkan 

unruk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang termasuk dalam kelompok 

penyelenggaran pemerintahan desa yang dibayarkan setiap bulan. Belanja 

barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang 

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal adalah 

pengeluaran dalam rangka pembelian barang atau bangunan yang nilai 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan 

penyelenggaraan kewenangan desa. Sedangkan belanja tak terduga adalah 

belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat 

dan/atau keadaan luar biasa dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati/Walikota. Contoh penggunaan anggaran belanja tak 

terduga adalah ketika adanya bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana 

dan prasarana, serta wabah. 

Menurut Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 18 mengenai 

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

desa terdiri atas: 

1. Penerimaan Pembiayaan 

Penenimaan pembiayaan adalah penerimaan yang diterima oleh desa 

dan perlu dibayarkan kembali dalam tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun berikutnya yang mencakup: 
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a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang 

diantaranya adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 

belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 

 Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja 

 Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan 

 Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 

b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan 

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening 

kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. 

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk 

menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima 

kembali layaknya piutang desa yang pada tahun yang bersangkutan maupun 

tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 

a. Pembentukan Dana Cadangan 

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk 

mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang 

ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit 

memuat tentang: 

 Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan 

 Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan 
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 Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan  

 Sumber dana cadangan 

 Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah 

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Penganggaran dana cdangan tidak melebihi tahun akhir 

jabatan kepala Desa yang dimana pembentukan dana cadangan 

ditempatkan pada rekening tersendiri. 

b. Penyertaan Modal Desa 

Penyertaan modal desa berasal dari APBDes dan sumber lainnya, 

yang terdiri dari: 

 Dana segar 

 Bantuan pemerintah 

 Bantuan pemerintah daerah, dan 

 Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa. 

 

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
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penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan priode 1 (satu) 

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang 

baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai 

berikut: 

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat. 

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa yaitu: 
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1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendpaatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluara belanja. 

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukp dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit 

anggarannya dalam APBDes/Perubahan APBDes. 

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 

yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan 

melalui Rekening Kas Desa. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. 

Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian 

dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan 

keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala 

Seksi dan Bendahara Desa. 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki 

kewenangan : 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksnaan APB Desa 
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b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD) 

c. Menetapkan petugas yang melakukan penerimaan desa 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB 

Desa 

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Desa. 

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung 

tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam 

melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuagan Desa, Kepala Desa 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.  

2. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu Kepala 

Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan tugas : 

a. Menyusun dan melaksaakan kebijakan pengelolaan APB Desa 

b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, 

perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 

Desa 

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APB Desa 

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 

Desa 

e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), 

bukti-bukti penerimaan dan pengeuaran APB Desa (SPP). 
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Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari 

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

3. Kepala Seksi 

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang 

bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai 

pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling 

banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas : 

a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang eyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan 

d. Menegndalikan pelakasanaan dengan melakukan pencatatan dalam 

Buku Pembantu Kas Kegiatan 

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 

Desa 

f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung 

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

4. Bendahara Desa 

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur PTPKD yang 

dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk 

membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa 

yang meliputi penerimaan pendapatan desa da pengeluaran/pembiayaan 

dalam rangka pelaksaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan 

menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku 

Bank. Penatausahaan yang dilakukan anatara lain meliputi yaitu : 
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a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar 

b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya 

c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 

d. Mempertanggungjawabkan uang mlalui pelaporan 

pertanggungjawaban. 

 

2.3 Kinerja Organisai 

Pada era reformasi istilah kinerja bagaikan barang komoditi yang laris 

dijual, baik dijual oleh mereka dari kalangan praktisi, pemerhati, maupun 

akademisi. Hal ini terjadi sesungguhnya dikarenakan belum diketahui serta 

dipahami makna yang benar mengani istilah dari kinerja, ukuran kinerja serta 

upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Kinerja berasal dari kata 

“Performance”, yang artinya daya guna, hasil ataupun prestasi. Menurut Widodo 

(2005) kinerja merupakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan, 

Sudarto (1999) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan sebagai hasil atau 

unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat 

ditunjukkan secara konkret dan dapat diukur. 

Bastian (2001) menyatakan bahwa kinerja sebagai gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.  

 

2.3.1 Indikator Kinerja Organisasi 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan (Bastian, 2001:33) 
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yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator berikut 

ini: 

1. Indikator masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

organisasi mampu mengahasilkan produknya baik barang atau jasa yang 

meliputi sumber daya manusia, formasi, kebijakan, dan sebagainya. 

2. Indikator keluatan (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non fisik. 

3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

4. Indikator manfaat (benefits), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif 

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 

telah ditetapkan. 

Berkaitan dengan ukura kinerja organisasi, Ruky (2001:158-159) 

mengemukakan bahwa penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan 

kegiatan membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang 

direncanakan. Sasaran yang ingin dicapai organisai diteliti mana yang telah 

dicapai sepenuhnya mana yang diatas standar dan mana yag dibawah target 

atau tidak tercapai sepenuhnya.  

Dwiyanto dkk. (2002:48-49) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja 

suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 

tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas kemudian 

dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

mengembangkan satu ukutan produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 

2. Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin 

penting dalam menjelaskan kinerja kinerja organisasi pelayanan publik. 

Banyak pandangan negatif yangterbentuk mengenai organisai publik 

muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan 

yang diterima dari organisasi publik. Denan demikian, kepuasan 

masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi 

publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai 

indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering 

kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan 

terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh melalui media 

massa atau diskusi publik. Karena akses informasi mengenai kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah 

dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk 

menilai kinerja organisasi publik. 

3. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini 

menunjuk kepada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan 

sebagai saah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi 
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dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal 

tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan 

misi dan tujuan organisasi publik. Organisai yang memiliki responsivitas 

rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 

4. Akuntanbilitas 

Akuntanbilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan 

dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut 

karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu 

merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep 

akuntanbilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 

masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran 

internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah 

seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran 

eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntanbilitas 

yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai 

dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Berdasarkan ulasan dan pendapat yang telah disampaikan oleh para 

pakar manajemen dan organisai publik diatas, maka dapat disimpulkan 

pengertian dari kinerja organisasi adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan 

capaian suatu organisai dalam menjalankan misi yang dimiliki yang dapat diukur 

dengan beberapa indikator diantaranya, tingkat produktivitas, kualitas layanan, 

responsivitas, responbilitas, dan akuntanbilitas yang diterapkan dalam 

pengukuran kinerja organisai yang dicapai. 
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2.3.2 Kinerja Aparat 

Kinerja individu perorangan (individual performance) dan organisasi 

(organizational performance) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya 

suatu tujuan dari sebuah organisasi tergantung pada sumber daya yang ada 

didalam suatu organisasi tersebut. Sumber daya tersebut merupakan pelaku 

yang berperan aktif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pelaku sebagai 

individu maupun kelompok orang sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, 

wewenang serta tanggung jawab dengan baik bergantung pada struktur 

manajemen, teknologi serta sumber daya seperti sistem keuangan serta 

peralatan penunjang yang dimiliki oleh organisasi. Dengan begitu kinerja 

lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja individu ataupun 

sekelompok orang sebagai perilaku organisasi. 

Menurut Handoko (1986) mengungkapkan untuk mengukur kinerja 

seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi 

adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. 

Efisiensi merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi disbanding 

dengan masukan-masukan. Dengan kata lain, efisiensi merupakan kegiatan 

yang memaksimumkan keluaran atau output dengan pemasukan atau input yang 

terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Aparatur yang efektif adalah aparatur yang dapat melakukan tugasnya sesuai 

dengan skill yang dimiliki dengan metode yang tepat untuk mencapai tujuan. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil, 

prestasi atau daya guna untuk kerja dari suatu organisasi atau individu secara 

nyata dan dapat diukur. Sedangkan kinerja aparat adalah prestasi pegawai 

pemerintah dalam menjalankan tugas, hak serta tanggung jawabnya untuk 

mencapai tujuan lembaga. Dengan adanya prestasi pegawai yang dapat diukur 
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dapat menjadikan bahan evaluasi agar aparatur memberikan kualitas yang baik 

dalam melaksanakan tugas yang diemban. 

Untuk mengukur kinerja pegawai terdapat beberapa aspek yang 

berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas diantaranya adalah : 

1. Prestasi kerja (achivement) : yaitu hasil kerja pegawai dalam 

menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. 

2. Keahlian (skill) : yaitu kemampuan teknis  yang dimiliki oleh pegawai 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian 

ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain. 

3. Perilaku (attitude) : yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat 

pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan 

disiplin. 

4. Kepemimpinan (leadership): yaitu menyangkut tentang kemampuan 

manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk 

pengambilan keputusan dan penentuan prioritas. 

 

2.4 Akuntanbilitas Publik 

Menurut Mardiasmo (2002: 20) Akuntanbilitas publik merupakan 

kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima 

pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2005:9) 

akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan 
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dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akuntabilitas 

publik merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan untuk 

mengelola serta melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah 

tersebut kepada pemberi amanah untuk memberikan pelayanan publik kepada 

masyrakat.  

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) akuntabilitas publik terdiri atas dua 

macam yaitu; akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas 

horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal (vertical 

accountability) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada 

otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) 

kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Akuntabilitas apapabila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan dapat 

didefinsikan sebagai pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pemerintah baik pusat 

maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan publik. Selain itu, akuntabilitas publik juga berkaitan 

dengan kewajiban dalam menjeaskan dan menjawab pertanyaan menngenai 

aktivitas yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang masih direncanakan 

oleh organisasi publik. Pemberian informasi tersebut penting agar pihak-pihak 

yang berkepentingan tahu arah dari suatu kebijakan dan dapat mengevaluasinya 

apabila terdapat hal yang tidak sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi 

empat dimensi akuntabilitas. Adapun keempat dimensi akuntabilitas yang harus 

dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu : 

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probit 

and legality) 

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) berkaitan 

dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), 

sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) berkaitan dengan 

jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 

disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 

b. Akuntabilitas proses (process accountability) 

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan 

sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas yang meliputi 

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 

prosedur administrasi. Akuntablitas proses diwujudkan melalui 

pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas 

proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark 

up dan pungutan-punggutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-

sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya 

pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. 

c. Akuntabilitas program (program accountability) 

Akuntabilitas program terkait dnegan pertimbangan tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan 

alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya 

yang minimal. 
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d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) 

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dnegan pertanggungjawaban 

pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan 

masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Ellwppd (1993) 

dalam Mardiasmo (2002 : 21) 

Adapun indikator akuntabilitas menurut (Loina Lalolo Krina P, 2003) 

dibagi menjadi lima yaitu :  

a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, 

tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang 

diabil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administratid yang benar. 

b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 

mencapai sasaran suatu program. 

c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan 

dikomunikasikan. 

d. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media 

masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah 

keptusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. 

e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. 

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak 

dapat dipisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 

(Good Governance). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak 

dan interchangable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai konsekuensi 

logis (Akbar, 2012 : 2) dalam Lucy (2013). Konsep akuntabilitas di Indonesia 

memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga 

pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan 
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fungsi administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan dampak dari 

tuntutatn masyarakt yang mulai digemborkan kembali pada awal masa reformasi 

pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru 

konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini 

kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya 

birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan 

dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. 

 

2.5 Transparansi 

Coryanta (2007) mengatakan transparansi dibangun diatas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi 

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti atau dipantau. Anggaran 

yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi 

beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) 

tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3)tersdia laporan 

pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; 

dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen 

Dalam Negeri dalam Loina Lalolo Krina P (2003), transparansi merupakan 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya keterbukaan dalam pengawasan, 

sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap 

aspek kebijakan yang diterapkan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang 
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sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Dengan 

adanya transparansi memberikan peluang atau ruang kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber 

daya publik. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, transparansi dapat 

didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam penggunaan dana yang 

dimiliki untuk penciptaan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi 

merupakan keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi 

yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari terbentuknya Good 

governance. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar 

kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyrakat. Artinya, 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat 

diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Prinsip transparans menurut Werimon, dkk (2007 : 8) meliputi dua aspek, 

yaitu : komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses 

indormasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan 

masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang 

berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui 

berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan. Werimon (2007 : 8) menyebuutkan bahwa, kerangka konseptual 

dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat 

komponen yang terdiri dari : 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya 

sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) 
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berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). Lebih lanjut 

dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi 

jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1) terdapat pengumuman kebijakan 

anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia 

laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya 

suara/usulan rakyat; 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 

Transparansi penyelenggaran pemerintah daerah dalam hubungannya 

dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal 

berikut: 1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah; 2) publikasi dan sosialisasi 

regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentan berbagai perizinan dan 

prosedurnya; 3) publikasi dan sosialisasi tentang rosedur dan tata kerja dari 

pemerintah daerah; 4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender 

atay kontrak proyek-proyek pemerith daerah kepada pihak ketiga; 5) kesempatan 

masyarakat untuk mengakses informai yang jujur, benar dan tidak diskriminatif 

dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(Rahmannurrasjid, 2008 : 86). 

Menurut Krina (2003) dalam rahmannurrasjid (2008 : 87-88) prinsip 

transparansi diats dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti : 1) mekanisme 

yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses 

pelyanan publik; 2) mekanise yang memfasilitasi pertanyaan-pertantaan publik 

tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses 

didalam sektr publik; 3) mekanisme yang mefasilitasi pelaporan maupun 

penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam 

kegiatan melayani. 

Sedangkan menurut Nico Ardianto (2007 : 21) transparansi dapat diukur 

dengan beberapa indikator. Yaitu : 
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a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. 

1) Adanya peraturan oerundang-undangan yang mengatur persoalan 

transparansi. 

2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas 

tentang pera dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari 

manajemen fiskal. 

3) Adanya basis legal untuk pajak. 

4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan 

kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah. 

5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari 

masing-masing tingkatan pemerintahan. 

b. Adanya akses masyrakat terhadap transparansi anggaran. 

1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerj anggaran (proses 

penganggaran). 

2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran. 

3) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran oleh lembaga yang 

berwenang. 

4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung 

beberapa indikasi fiskal. 

5) Terbentuknya informasi tentang pembelanjaan nyata. 

c. Adanya audit yang independen dan efektif. 

1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif. 

2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas. 

3) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau 

keputusan anggaran. 

d.   Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan. 

1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran. 
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2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam 

proses penganggaran. 

 

2.6 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga 

negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. 

Sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan 

dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Sumbangan inisiatif dan 

kreativitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau 

pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat 

kelompok atau pertemuan akan saling terdapat komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.  

Dalam ensiklopedia administrasi disebutkan bahwa arti dari kata 

“participation” adalah sesuatu aktivitas untuk mebangkitkan perasaan 

diikutsertakan dalam kegiatan organisasi. Kata “partisipasi” ditinjau dari segi 

etimologis menurut Suwanto (1983) dalam bahasa Belanda “participation” yang 

berasal dari bahasa latin yaitu “participatio” yang terdiri dari dua suku kata yaitu 

pars yang berarti bagian dan capere yang berarti mengambil bagian. Yang 

apabila digabung menjadi “participare” yang berarti ikut serta. Dengan demikian 

partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. 

Menurut Nasdian (2006) pemberdayaan merupakan salah satu jalan atau 

sarana menuju partisipasi. Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil 

oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, 

dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana 

mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Nasdian (2006) juga 

memaparkan bahw partisipasi dalam pengembangan komunitas harus 

menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam 
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masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan 

masyarakat.  

Menurut Arnstein (1986) dalam Wicaksono (2010) Partisipasi masyarakat 

menggambarkan bagaimana terjadiny pembagian ulang kekuasan yang adil 

(redidtribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima 

kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, 

derjat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses 

pengambilan keputusan. Gradasi peserta dapat digambarkan dalam Tabel 4.1 

sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkatan yang menunjukkan 

peningkatan partisipasi tersebut. 

Tabel 2.1: Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi 
Arnstein 

No Tangga/Tingkatan 
Partisipsi 

Tingkatan 
Pembagin 
Kekuasaan 

1 Manipulasi Non – Partisipasi  

2 Terapi 

3 Pemberian 
Informasi 

Derajat tanda 
partisipsi 

4 Konsultasi 

  

5 Penentraman 

6 Kemitraan Derajat kuasa 
masyarakat 7 Kuasa yang 

didelegasi 

8 Kendali Warga 
Sumber: Arnstein (1969:217) dalam Wicaksono (2010) 

 

Dua tangga paling atas yang dikategorikan dalam derajat non-partisipasi 

(Non-participation) menempatkan bentuk – bentuk partisipasi yang dinamakan 

manipulasi dan terapi. Dalam tangga pertama manipulasi bisa diartikan relatif 

tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua terapi telah 

ada komunikasi namun msih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah 

dan hanya satu arah. 
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Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda 

partisipasi (Degree of Tokenism) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan 

berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang 

keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat  memiliki kemungkinan sangat 

kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ke tiga 

yaitu information menyiratkan bahwa kominikasi sudah banyak terjdi tetapi masih 

bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal 

balik, seperti pengumumn, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga 

keempat yaitu Consultation bermakna bahwa komuniksi telah bersifat dua arah 

tetapi masih bersifat partisipsi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan 

penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan 

pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan 

tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei 

sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga kelima yaitu 

penentraman berarti bhwa komunikasi telah berjalan baik dan sudh d negoisasi 

antara masyarakat dengan ppemerintah, masyarakat (khususnya yg rentan dan 

termajinalisa) dimungkinkan untuk membeikan masukan secara lebih signifikan 

dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan 

masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. 

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derjat kuasa masyarakat 

(Degree of Citizen Power) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap 

proses pengambilan keputusn partisipasi masyarakt (kelompok masyarakat 

miskin/rentan) sudah msuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak 

kebijakan degan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah 

mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasasan dalam posisi sejajar, 

pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah mampu 
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mengarahkan kebijakan kren ruang pengambiln keputusan telah mampu 

mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai. 

Pada tangga kendali warga (citizen contor) partisiapasi masyarakatt secara 

politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, 

pelaksaan dan konsumsi dari kebijkan bahkan sangat mungkin masyarakat telah 

memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. 

Berdasarkan konsep yang dikemukaan oleh Arnstein (1971) terlihat 

bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara bentuk pasrtisipasi semu 

(iempty ritual) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (real power). 

Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk – bentuk partisipasi masyarakat 

dari masyarakat yang dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah 

mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. 

Kemudian masing – masing derajat ditekankan bukan pada seberap jauh 

masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program 

yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat 

dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. 

Menurut Siagian (1985) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan 

pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan 

tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu 

kegiatan pembangunan. Selanjutnya Siagian (1985) menjelaskan partisipasi aktif 

berwujud: 

“Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga 

sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya; 

menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi 

dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti kepada 

pimpinan, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal; 

memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti 
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membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya; ketaatan kepada berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan; kerelaan melakukan 

pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang 

luas dan penting.” 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara lengkap 

dikemukakan oleh Moeljarto (1987). Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan 

terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh 

karena itu: a) partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi 

untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; 

b) partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik informasi tentang sikap, 

aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak 

terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya 

pembangunan; c) pembangunan dilaksanakan lebih baik dimulai dari dimana 

rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; d) partisipasi memperluas zona 

penerimaan program pembangunan; e) akan memperluas jangkauan layanan 

pemerintah kepada seluruh masyarakat; f) partisipasi menopang pembangunan; 

g) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi 

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; h) partisipasi merupakan cara 

yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaa program 

pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; i) partisipasi dipandang 

sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam 

pembangunan mereka sendiri. 

Menurut Abe (2001) mengemukakan ada beberapa faktor yng dapat 

menghambat partisipasi masyarakat antara lain : a) rendahnya tingkat 

pendidikan, kemauan baca tulis dan keterbatasan pengetahuan masyarakat 

sehinggasecara teknis sulit berpartisipasi secara produktif; b) masyarakat berada 

dalam situasi politik sentralistik – otoriter sehingga membudaya sikap 
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“mengekor”, pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk; c) 

langkanya “kepercayaan” atau rasa percaya diri sehingga rakyt terbiasa untuk 

jujur mengatakan apa adanya meskipun harus bertentangan dengan pemerintah 

sehingga pura-pura atau hipokrisi telah menjdi bagian adri kehidupan 

masyarakat; d) rakyat telah kehilangan institusi lokl yang bisa dipercaya dan 

kecerdasan lokal sebagai akibat tekanan politik elite dan;e) aspirsi yang 

dismpikan rakyat adalah aspirasi pantulan (refleksi) aspirasi negara. 

Dengan demikian melalui penjelasan diatas dapat dirangkum indikator 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut : a) ikut serta dalam 

mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik 

yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan 

yang ada; b) ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang 

penentuan program  mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat; c) 

ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah 

termasuk dalam memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan 

material lainnya; d) ikut serta megawasi pelaksanaan keputusan bersama 

termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak 

sesuai dengan apa yang telah diputuskan; e) dengan istilah lain ikut serta 

bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan programyang telah 

ditentukan bersama; f) ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari 

kegiatan pembangunan. 

 

2.7 Pengawasan 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah diatur pengawasan yang bersamaan dengan pembinaan, menyebutkan 

bahwa pengawasan merupakan keseluruhan proses kegiatan penilaian terhadap 

objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan 
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sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Lain 

halnya menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan 

bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan 

rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai 

dengan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu 

proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh 

aparat yang bertujuan agar aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai dengan 

perundang-undangan. Dengan adanya suatu pengawasan, pemerintah dapat 

menilai pelaksanaan kegiatan dengan cara mengamati setiap aktivitas yang ada 

di pemerintahan sehingga dapat diketahui apabila terdapat aktivitas yang 

menyimpang. Tidak hanya itu, pengawasan juga membantu dalam proses 

evaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi 

kebutuhan publik.  

Revisond Baswir (2000 : 121) menyebutkan terdapat beberapa jenis 

pengawasan yang biasanya dilakukan oleh organisasi, diantaranya adalah : 

1) Pengawasan berdasarkan objek 

Pengawasan berdasarkan objek dapat dikelompokka menjadi 

pengawasan terhadap penerimaan-penerimaan negara dan 

pengawasan terhadap pengeluaran-pengeluaran negara. 

2) Pengawasan menurut sifatnya 

Pengawasan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi 

pengawasan preventif (sebelum dilaksanakannya kegiatan) dan 

pengawasan detektif (meneliti dokumen-dokumen dari laporan 

pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang sudah dilakukan). 
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3) Pengawasan menurut ruang lingkupnya 

Pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan 

menjadi pengawasan internal (dilakukan oleh pengawas dari dalam 

organisasi) dan pengawasan ekternal (dilakukan oleh pengawas dari 

luar organisasi) 

4) Pengawasan menurut metode pengawasanyna 

Pengawasan menurut metode pengawasannya dapat 

dibedakkan menjadi pengawasan melekat dan pwngawasan fungsional. 

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

pimpinan atau atasan langsung suatu organisai atau unit kerja terhadao 

bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja 

yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai atau belum dengan 

ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan 

internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal 

pemerintah. 

Gaspersz (1998 : 287) dalam Rezky Mulya Anugriani (2014) 

menyebutkan terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kegiatan 

pengawasan, yaitu : 

1) Input (masukan) pengawasan 

Input (masukan) pengawasan adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk 

menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait 

dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, saran dan 

prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan 

aktivitas pengawasan. 
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2) Proses pengawasan 

Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui 

selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan 

berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pelaporan.  

3) Output (keluaran) pengawasan 

Outuput (keluaran) pengawasan adalah sesuatu yang diharapkan 

dapat dicapai dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. 

Output pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawsan dan 

pengaruhnya terhadap objek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait 

lainnya. 

 

2.8 Hubungan Akuntabilitas terhadap Kinerja 

 Akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada 

masyarakat atas penggunaan anggaran sehingga masyarakat dapat menilai 

pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan. 

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari pemerintah dalam pembuatan 

kebijakan maupun aksi yang sesuai dengan nilai yangberlaku maupun kebutuhan 

masyarakat. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama 

dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan 

evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil 

serta cara yang digukana untuk tercapainya tujuan pemerintah. Akuntabilitas 

sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan secara periodik (Rahmanurrasjid, 

2008:80). Penerapan akuntabilitas dengan berbagai indikatornya dalam 

pengelolaan keuangan secara langsung akan meningkatkan kinerja 
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pemerintahan secara keseluruhan karena adanya upaya pemerintah dalam 

menerapkan konsep akuntabilitas yang merupakan pelaksanaan dari amanat 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.9 Hubungan Transparansi terhadap Kinerja 

Rubin (1996) dalam Werimon,dkk (2007) mengatakan bahwa makna dari 

transparansi dapat dilihat melalui dua hal yaitu : salah satu wujud 

pertanggngjawaban pemerintah kepada masyarakat dan upaya peningkatan 

manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

mengurangi kesempatan praktek kolusi, kosrupsi dan nepotisme (KKN). 

Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaran pemerintah daerah 

memberikan kesempatan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. 

Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam 

pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur untuk 

membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-

luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga masyarakat 

mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberikan masukan, mengevalasi 

dan menilai agar aparatur lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan ketentuan 

yang ada. Dengan adanya transparansi yang diberikan oleh pemerintah 

membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dengan kinerja 

terbaiknya sehingga penilaian publik terhadap pemerintah menjadi positif. 

 

2.10 Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya dalam 

memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan 

atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat 

membantu pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang 
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berorientasi kepada mayarakat sehingga peran pemerintah dapat 

dimaksimalkan. Sehingga pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin untuk 

memberikan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja 

pemerintah. Partisipati masyarakat juga mendorong dalam peningkatan realisasi 

atas target yang diberikan pemerintah karena kesesuaian tujuan antara 

masyarakat dan pemerintah. Peningkatan realisasi akan mendorong motivasi 

serta semangat kerja yang berdampak pada peningkatan kinerja. Dengan itu, 

adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah karena adanya aspirasi yang mewakili kebutuhan masyarakat 

sebenernya dikehidupan nyata. 

 

2.11 Hubungan Pengawasan terhadap Kinerja 

Pengawasan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan 

atau telah dilakukan oleh pemerintah supaya kegiatan tersebut berjalan lancar 

dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Selain itu 

pengawasan juga berfungsi sebagai kontrol atas penyelesaian tugas yang 

dilakukan oleh aparatur daerah. Dengan adanya pengawasan diharapkan 

pemerintah lebih bisa menggunakan metode atau cara yang lebih kreatif dan 

memiliki inisiatif agar pencapaian tujuan dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

Sehingga dengan adanya pengawasan yang benar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta dirasa cukup adil maka akan memacu semangat dan 

motivasi yang menimbulkan peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

 

2.12 Penelitian terdahulu 

Kajian teori tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang 

akan dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya (2015) pada 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Denpasar tentang akuntabilitas, 

transparansi, dan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada 

anggaran yang berbasis kinerja. Secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh 

pada anggaran berbasis kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif 

pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas 

dan transparansi memang diharapkan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga membuktikan 

bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai 

faktor yang lebih penting dari pada faktor akuntabilitas.  

Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013) yang melakukan penelitian 

mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu menyebutkan 

bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan 

akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD makan akan dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Begitu juga dengan adanya 

transparansi pengelolaan keuangan yang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemerintah daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah 

dalam mengelola anggaran. Namun dalam penerapan transparansi, beberapa 

SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal. Sehingga 

diperlukan evaluasi serta pembinaan terhadap pemerintah daerah agar 

penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dijalankan sebagaimana 

mestinya. 

Natak Riswanto (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Jember dengan populasi yang berjumlah 50 orang menyatakan bahwa tingkat 
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akuntanbilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan 

bahwa akuntanbilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, 

dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah. sedangkan untuk transparansi sendiri membuktikan 

bahwa informasi kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan benar, 

sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

Selanjutnya Wiguna, dkk (2015) menambahkan variabel pengawasan 

keuangan daerah dalam penelitiannya yaitu pengaruh pengawasan keuangan 

daerah, akuntabilitas dan transaparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini 

pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari 

pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng 

sebagai perpanjangan tangan di Bupati Buleleng maka mampu meningkatkan 

kinerja Pemerintah Daerah sehingga masing-masing SKPD dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melakukan 

pengawasan, Inspektorat Kabupaten Buleleng juga memberikan pembinaan 

sehingga SKPD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program serta aturan 

dan kaidah yang berlaku. 

Isma Coryanata (2011) dalam penelitiannya yang berjudul akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating 

hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan 

daerah (APBD) pada dewan komisi C di kota Bengkulu. Dalam penelitian 

tersebut Corynata menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi 

kebijakan publik serta akuntabilitas sebagai variabel moderating semuanya ikut 

mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
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pengawasan keuangan publik secara signifikan. Secara tidak langsung dengan 

adanya pengetahuan dewan tentang anggaran maka dapat mempengaruhi 

kinerja dewan tersebut dalam mengelola anggaran. Untuk melihat lebih jelasnya 

tentang penelitian-penelitia terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian 

ini dapat dilihat di tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu 

No 
Judul dan 

Peneliti 
Tahun Variabel Analisis 

Hasil 
Penelitian 

1 Akuntabilits, 
Transparansi, dan 
Anggaran 
Berbasis Kinerja 
Pada Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah Kota 
Denpasar 
(Muhammad 
Firdiansyah 
Adiwirya, I Putu 
SUdana) 

2015 1.Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
 
2.Akuntabilitas 
 
3.Transparansi 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Secara 
simultan 
akuntanbilitas 
dan 
transparansi 
berpengaruh 
positif dan 
signifak 
terhadap 
anggaran 
berbasis 
kinerja SKPD 
Kota 
Denpasar. 
Sedangkan 
secara parsial 
akuntanbilitas 
tidak 
berpengaruh 
signifikan dan 
transparansi 
secara 
signifikan 
positif 
mempengaruhi 
anggaran 
berbasis 
kinerja pada 
SKPD Kota 
Denpasar  

2 Analisis Pengaruh 
Akuntabilitas dan 
Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Terhadap Kinerja 
Pemerintah 
Daerah  

2013 1.Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 
 
2.Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan 
 
 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Secara parsial 
variabel 
akuntabilitas 
dan 
transparansi 
berpengaruh 
signifikan 
positif 
terhadap  
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No 
Judul dan 

Peneliti 
Tahun Variabel Analisis 

Hasil 
Penelitian 

 (Lucy Auditya, 
Husaini 
Lismawati) 

 3.Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan 

 kinerja 
pemerintah 
daerah 

3 Analisis Pengaruh 
Akuntabilitas dan 
Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Terhadap Kinerja 
Pemerintah 
Daerah (Natak 
Riswanto) 

2016 1.Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 
 
2.Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
 
3.Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Secara parsial 
akuntabilitas 
dan 
transparansi 
pengelolaan 
keuangan 
berpengaruh 
signifikan 
positif 
terhadap 
kinerja 
pemerintah 
daerah di 
Kabupaten 
Jember 

4 Pengaruh 
Pengawasan 
Keuangan 
Daerah, 
Akuntabilitas dan 
Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Terhadap Kinerja 
Pemerintah 
Daerah di 
Kabupaten 
Buleleng (Wiguna 
dkk) 

2015 1.Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 
 
2.Pengawasan 
Keuangan 
Daerah 
 
3.Akuntabilitas 
Keuangan 
Daerah 
 
4.Transparansi 
Keuangaan 
Daerah 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Secara parsial 
pengawasan 
keuangan 
daerah, 
akuntabilitas 
dan 
transparansi 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
kinerja 
pemerintah 
daerah 

5 Akuntabilitas, 
Partisipasi 
Masyarakatdab 
transparansi 
Kebijakan Publik 
Sebagai 
Pemoderating 
Hubungan 
Pengetahuan 
Dewan Tentang 
Anggaran dan 
Pengawasan 
Keuangan Daerah 
(Isma Coryanata) 

2011 1.Pengawasan 
Keuangan 
Daerah 
 
2.Pengetahuan 
Dewan tentang 
Anggaran 
 
3.Akuntabilitas  
 
4.Partisipasi 
Masyarakat 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Pengetahuan 
dewan 
berpengaruh 
signifikat 
terhadap 
pengawasan 
keuangan 
daerah 
Secara parsial 
partisipasi 
masyarakat, 
akuntabilitas, 
transparansi 
kebijakan 
publik 
berpengaruh  
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No 
Judul dan 

Peneliti 
Tahun Variabel Analisis 

Hasil 
Penelitian 

   
 
 

 

signifikan 
terhadap 
hubungan 
antara 
pengetahuan 
dewan tentang 
anggaran 
dengan 
pengawsan 
keuangan 
daerah 

Sumber: Berbagai Sumber, 2017 

 

2.13 Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu diatas, maka dapat disusun 

kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2. 1: Kerangka Pikir 

 
         Sumber: Irna Setyanigrum (2017) 

Keterangan :  

   : Pengaruh X1,X 2, X3, X4secara parsial terhadap Y 

   : Pengaruh X1,X 2, X3, X4secara simultan terhadap Y 
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2.14 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011 : 63) Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian Berdasarkan tujuan, penelitian 

terdahulu dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah desa 

H2 : Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah desa 

H3 : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah desa 

H4 : Pengawasan pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah desa 

H5 : Secara simultan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan 

pengawasan pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Ngawi 

khususnya pada pemerintah desa Kabupaten Ngawi. Penelitian ini membahas 

tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan 

dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang latar belakang dari 

penelitian ini. Seperti yang tercantum di bab sebelumnya tentang tujuan 

penelitian yang mengukur tingkat kinerja aparatur daerah dalam proses 

pengelolaan keuangan desa. Pengukuran tingkat kinerja aparatur dapat diukur 

dengan menggunakan penelitian kuantitatif untuk mempermudah pengukurannya 

dibandingkan dengan penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2004), penelitian kuantitatif adalah penelitian dnegan 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Selanjutnya menurut Kasiram (2008), penelitian kuantitatif adalah suatu proses 

menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian 

ini tidak menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini ingin meneliti 

tentang data yang berbentuk angka. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di 12 desa yang berada di Kecamatan Ngawi. 

Alasan memilih desa Kecamatan Ngawi adalah kecamatan Ngawi merupakan 
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kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi. Selain itu 

Kecamatan Ngawi merupakan kecamatan yang memiliki penduduk miskin 

terbesar di kabupaten Ngawi. Untuk itu pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan 

Ngawi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan yang akan berimbas pada 

penurunan jumlah penduduk miskin dengan penyediaan pelayaan publik melalui 

adanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Serta pusat pemerintahan 

Kabupaten Ngawi terletak di Kecamatan Ngawi. Sehingga seharusnya 

perkembangan pembangunan dimulai dari wilayah pusat dan sekitarnya. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan 

informasi yang dapat dijadikan narasumber data, karena dianggap menguasai 

bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh 

kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis 

sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan 

penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang 

atau responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data 

atau informasi yang ada relefansinya dengan permasalahan penelitian. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

wawancara secara langsung dengan alat bantu kuesioner. 

2. Data Sekunder  

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan 

sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan 

sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau 

sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung. Data sekunder 
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yang merupakan sumber data yang akan melengkapi sumber data primer, 

yaitu :  

a) Laporan Realisasi Pendapatan 

b) Dokumen. 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004), populasi adalah merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi disini adalah seluruh aparatur desa yang ada di 

Desa Margomulyo, Desa Pelem, Desa Ketanggi, Desa Karangasri, dan Desa 

Grudo di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. 

Sugiyono (2004) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat 

mewakili populasinya. Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011 : 85). Karakteristik khusus yang menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah aparatur desa yang 

mempunyai hak dan kewajiban dalam proses pengelolaan keuangan diantaranya 

adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Kepala seksi yang 

terdiri dari minimal 3 orang disetiap kantor desa. Sehingga jumlah sampel yang 

akan digunakan untuk mewakili populasi responden adalah sebanyak 72 

responden. Yang terdiri dari 6 responden dari masing – masing kantor desa, 

dengan jumlah kantor desa sebanyak 12 buah. 
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3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3.1: Definisi Operasional  

No Variabel 
Definisi 
Konsep 

Indikator Pengukuran Skala 

1 Kinerja 
pemerintah 
daerah 

Kemampuan 
atau prestasi 
pemerintah 
desa dalam 
menjalankan 
tugas dan 
tanggungjawab 
sesuai dengan 
target yang 
ingin dicapai.  
 

1.Alokasi 
biaya 
2.Kualitas 
pelayanan 

1-5 Likert 
 
 
 
 
 
 

 

2 Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan 

Tanggung 
jawab 
pemerintah 
desa dalam 
mengelola 
keuangan 
desa 
(APBDes) 
sesuai dengan 
target realisai 
anggaran pada 
periode 2011-
2015 

1.Keputusan 
yang tertulis 
yang sesuai 
dengan 
kebutuhan 
masyarakat. 
2.Etika dan 
nilai yang 
berlaku 
sesuai 
dengan 
prinsip 
administratif 
3.akurasi dan 
kelengkapan 
informasi 
4.kejelasan 
dari sasaran 
kebijakan 

1-5 Likert 

3 Transparansi 
pengelolaan 
keuangan 

Kemudahan 
yang diberikan 
oleh 
pemerintah 
desa dalam 
memberikan 
informasi 
publik tentang 
pengelolaan 
keuangan 
desa 
(APBDes) 
sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku 

1.adanya 
kerangka 
kerja 
2.adanya 
sarana untuk 
memberikan 
informasi 
publik 
3.Adanya 
audit yang 
independen 
dan efektif 

1-5 Likert 

4 Partisipasi 
masyarakt 

Peran aktif 
masyarakat 

1.keikutserta
an 

1-5 Likert 
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dalam  masyarakat  

No Variabel 
Definisi 
Konsep 

Indikator Pengukuran Skala 

  memberikan 
aspirasinya 
mulai dari 
proses 
penyusunan 
hingga proses 
pelaksanaan 
pengelolaan 
keuangan 
desa 
(APBDes) 

dalam 
memberikan 
aspirasi 
2.keikutserta
an 
masyarakat 
dalam 
mengambil 
keputusan 
3.keikutserta
an 
masyarakat 
dalam 
melakukan 
program 
kebijakan 
4. 
keikutsertaan 
masyarakat 
dalam 
mengawasi 
program 
kebijakan 
5.ikut 
bertanggungj
awab atas 
hasil yang 
dicapai atas 
program 
kebijakan 

  

5 Pengawasan Pemeriksaan 
yang dilakukan 
pihak internal 
serta pihak 
eksternal 
terhadap 
pengelolaan 
keuangan 
desa 
(APBDes) agar 
pelaksanaan 
aktivitas 
pemerintah 
desa sesuai 
dengan 
perencanaan 
yang telah 
dibuat. 

1.Input 
2.Proses 
3.Output 

1-5 Likert 

Sumber: Diolah peneliti (2017) 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada aparatur desa yang bertugas mengelola 

keuangan desa (APBDesa). Daftar pertanyaan yang dibagikan kepada 

responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai 

dengan indikator-indikator pada tabel 3.1. 

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 

aparatur desa. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih 

dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam 

analisis. Kuesioner dalam penelitian ini mengadaptasi dan mengembangkan 

penelitian dari Simson Werimon (2005) dan Irna Setyaningrum (2017)  yang 

terdiri dari 9 pertanyaan Akuntabilitas, 9 pertanyaan Transparansi, 12 pertnyaan 

partisipasi masyarakat, 9 pertanyaan pengawasan, dan 11 pertanyaan Kinerja 

Pemerintah Desa. 

Untuk skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala 

likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala 

atau fenomena. Adapun dua bentuk pertanyaan yang menggunakan skala likert 

yaitu pertanyaan positif untuk mengukur sikap positif dan bentuk pertanyaan 

untuk mengukur sikap negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, 1; 

sedangkan pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 atau -2, -1, 0, 1, 2. 

Bentuk jawaban skala likert ialah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju 

dan sangat tidak setuju.  
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3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam model regresi linier ada beberapa asumsi yanga harus dipenuhi 

agar memenuhi kondisi BLUE (Best Linier Unbiased Estimate). Pengujian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis beberaoa asumsi dari persamaan regresi yang 

dihasilkan valid untuk memprediksi. Menurut Santoso (2005) dalam analisis 

regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan 

regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. 

Penggunaan asumsi ini merupakan konsekuensi dari beberapa pengguaan 

metode orginal Least Square (OLS) dalam menghitung persamaan regresi. 

Pembahasan mengenai asumsi-asumsi yang ada oada analisis regresi adalah 

sebagai berikut:  

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi dengan melakukan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan 

ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas atau Upper bound (dU) dan 

(4-dU), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak 

ada autokorelasi. 

 Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dL), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dL), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 
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 Bila nilai DW terletak diantara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) 

atau DW terletak antara (4-dU) dan (4-dL), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji 

multikolonieritas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi variabel-

variabel independen, nilai Tolerance, dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:  

 Tingkat korelasi > 95%  

 Nilai Tolerance < 0.10, atau  

 Nilai VIF > 10.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen (Ghozali, 2006). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

(Ghozali, 2006). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memperhatikan 

signifikansi variabel-variabel penelitian yang diuji dengan uji Glejser. 

Cara mendeteksi Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti 
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titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).  

d. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal 

akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan:  

 Analisis grafik  

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histrogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrigramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari diagonal dan 

atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 Uji statistik One Sample Kolmogorov Smirnov  

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah jika hasil 

One Sample Kolmogorov Smirnov diatas tingkat signifikansi 0,05 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov 
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Smirnov di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

 

3.8.2 Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan 

apabila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2012 : 275) 

Persamaan regresi berganda adalah : 

 

 

Keterangan: 

Y    = Kinerja Pemerintah Desa 

    = Konstanta 

1  2  3  4  = Koefisien regresi 

X1   = Akuntabilitas 

X2   = Transparansi   

X3   = Partisipasi Masyarakat  

X4    = Pengawasan 

e    = error 

a) Koefisien Determinasi 

Y = + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4     e 
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Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Menurut Gujarati 

(2003) dalam Ghozali (2006), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 

negatif, maka nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap nol. 

Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka R2 = R2 =1, sedangkan jika nilai 

R2=0, maka adjusted R2= (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan 

bernilai negatif.  

b) Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi 

regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F digunakan 

untuk menguji variabel independen mampu atau belum menjelaskan variabel 

dependen secara baik atau untuk menguji model yang digunakan telah 

sesuai atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% 

dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan 

penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria (Ghozali, 2011 ; 98): 

 Jika F hitung > F tabel, atau P value (signifikansi) <  = 0,05 maka 

model yang digunakan bagus. 

 Jika F hitung < F tabel, atau P value (signifikansi) >  = 0,05 maka 

model yang digunakan tidak bagus. 

c) Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara partial (individu) tehadap variabel dependen. Uji t 
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dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

Ho :  = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen secara parsial;  

Ho: > 0 berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (  = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 

ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial.  

t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Profil Desa Watualang 

1. Kondisi Desa 

Secara geografis Desa Watualang terletak pada posisi 7°21'-7°31' 

Lintang Selatan dan 110°10'-111 °40' Bujur Timur. Topografi 

ketinggian Desa Watualang adalah berupa daratan sedang yaitu 

sekitar 150 meter di atas permukaan laut.  

Secara administratif, Desa Watualang terletak di wilayah 

Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Pitu Kecamatan Pitu. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Kebon Kecamatan Paron. Disisi Selatan berbatasan dengan Desa 

Gelung Kecamatan paron, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan 

desa Grudo Kecamatan Ngawi. 

Jarak tempuh Desa Watualang ke ibukota kecamatan adalah 4 km 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar  10 menit. Sedangkan 

jarak tempuh ke ibukota Kabupaten adalah 4 km yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 10 menit. 

2. Visi 

“TERWUJUDNYA DESA WATUALANG YANG RUKUB DAN 

MAKMUR SERTA MAJU DALAM BERBAGAI BIDANG” 
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Keberadaan visi ini merupakan cita – cita yang akan dituju di 

masa mendatang oleh segenap warga Desa Watualang. Dengan visi 

ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Watualang yang maju 

dalam berbagai bidang sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang 

rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi 

inovasi pembangunandesa didalam berbagai bidang utamanya 

pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan 

yang ditopang oleh nilai – nilai keagamaan. 

3. Misi 

Untuk meraih visi Desa Watualang seperti yang sudah dijabarkan 

di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik 

internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Watualang 

sebagai berikut : 

a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk 

menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

c. Membangun dan emningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, 

pemupukan dan pola tanam yang baik. 

d. Menata pemerintahan Desa Watualang yang kompak dan 

bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 

e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 
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f. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan 

pertanian. 

g. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok 

tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasu 

kebutuhan petani. 

h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

i. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam 

melestarikan lingkungan hidup. 

j. Membangun dan mendorong majunga bidang pendidikan baik 

formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati 

seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu 

menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur. 

k. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap 

pengolahan hasilnya. 

4. Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dibentuknya visi dan misi adalah sebagai berikut : 

a. Agar desa memiliki perencanaan pembangunan yang 

berkesinambungan 

b. Sebagai dasar kegiatan pembangunan desa 

c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RAPBDesa 

b. Profil Desa Kerek 

1. Kondisi Desa 

Secara administratif Desa Kerek terletak di wilayah Kecamatan 

Ngawi Kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-

desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa kalangan 
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Kabupaten Bojonegoro. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Megeri Provinsi Jawa tengah. Di sisi Selatan berbatasan dengan 

Desa Ngawi Kecamatan Ngawi, sedangkan di sisi sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi. 

Jarak tempuh Desa Kerek ke Ibukota Kecamatan adalah 5 km 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan 

kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 

adalah 17 km yang dapat ditempuh dengan waktuk sekitar 30 menit 

2. Visi 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL, MAKMUR DAN 

SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA YANG TERDIDIK, MAJU, DAN AMAN DENGAN 

DIDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SUMBER 

DAYA ALAM” 

3. Misi 

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut: 

a. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 
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c. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 

persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. 

e. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, 

pemupukan, dan pola tanam yang baik. 

f. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang 

berorientasi pada mekanisme pasar. 

g. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM yang 

berdaya saing tinggi. 

i. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan dan perikanan baik tahapproduksi maupun tahap 

pengolahan hasilnya. 

j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaran 

otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan 

profesional. 
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4. Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksudkan berdasarkan visi 

dan misi Kepala Desa dalam kerangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan / sasaran tersebut 

yaitu: 

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

b. Pembangunan saran prasarana desa 

c. Pembangunan kerukunan umat beragama 

d. Menciptakan suasana yang kondusif, aman, tentram dan religius. 

c. Profil Desa Karangasri 

1. Kondisi Desa 

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui kaitannya 

dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan 

yang ada memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai 

langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di 

masyarakat. 

Desa karangasri salah satu dari desa yang ada di Kecamatan 

Ngawi yang terletak di wilayah kota Kecamatan Ngawi. Desa 

Karangasri memiliki wilayah seluas 494,60 Ha dengan jumlah 

penduduk 8.152 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.757 KK 

dengan batas – batas wilayah sebagai berikut: a)  sebelah utara Desa 

Ngawi dan Desa Karangtengah Prandon b) Sebelah timur Desa 

Karangtengah Prandon dan Desa Kartoharjo c) Sebelah selatan Desa 

Kartoharjo d) sebelah barat Desa Beran, Kelurahan Ketanggi, 

Kelurahan Pelem dan Kelurahan Margomulyo. 
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2. Visi  

Pernyataan visi Kepala Desa Karangasri adalah : 

“MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA 

KARANGASI YANG BAIK, AMANAH, TRANSPARAN SERTA 

MENGOPTIMALKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 

PROGRAM – PROGRAM PEMBERDAYAAN” 

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran 

kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret 

keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat 

ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah 

perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol 

perubahan – perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat 

untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi 

sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk 

perubahan serta mempersatukan masyarakat. 

3. Misi 

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut: 

a. Melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Membangun mentalitas masyarakat untuk meningkatkan 

keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Mengurangi angka pengangguran masyarakat desa. 
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d. Mengurangi beban kehidupan masyarakat dengan meningkatkan 

taraf hidup bersama masyarakat. 

e. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha –usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan,  organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

f. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 

persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI. 

g. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. 

h. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, 

pemupukan, dan pola tanam yang baik. 

i. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang 

berorientasi pada mekanisme pasar. 

j. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 

k. Pemberdayaan ekonomi mayarakat khususnya UMKM (Usaha 

Kecil Menengah Mikro) yang berdaya saing tinggi. 

l. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 

pertenakan dan perikanan, baik tahap produksi ataupun tahap 

pengolahan hasilnya. 
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m. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui otonomi desa 

yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. 

4. Tujuan dana Sasaran 

Adapaun tujuan dimaksudkan berdasarkan visi dan misi Kepala 

Desa terpilih dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa (sebagaimana disampaikan saat 

kampanye pencalonan kepala desa). Tujuan atau sasaran tersebut 

yaitu: 

a. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran 

aparatur pemerintah desa, BPD, lembaga – lembaga 

kemasyarakat, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak 

berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan 

kegiatan. 

b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam 

konstalasi kecamatan dan kabupaten, sekaligus memahami arah 

dan tujuan yang ingin dicapai. 

c. Memudahkan jajaran aparatur pemerintahan desa, BPD, lembaga 

– lembaga kemasyarakatan dalam mencapai tujuan program dan 

kegiatan secara terpadu. 

d. Memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta 

kegiatan pembangunan. 

d. Profil Desa Kartoharjo 

1. Kondisi Desa 

Desa kartoharjo adalah salah satu dari 217 (dua ratus tujuh 

belas) desa yang ada di kabupaten Ngawi. Kondisi wilayah Desa 
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Kartoharjo adalah merupakan dataran. Wilayah desa  Kartoharjo 

berada pada ketinggian ±50 meter diatas permukaan air laut. 

Batas wilayah desa Kartoharjo sebelah utara berbatasan dengan 

desa Karangasri dan desa Karangtengah Prandon. Sedangankan di 

sebelah barat berbatasan  dengan desa Beran. Sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Kandangan dan Desa kersoharjo. Timur 

desa Kartoharjo berbatasan dengan distrik Dero. 

Luas wilayah desa seluas 4.676.160 m2 atau sekitar 467,616 Ha. 

Dari luas wilayah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 

seluas 2.198.350 m2 , pekarangan/permukiman seluas 1.305.500 m2 

dan untuk lainnya seluas 1.172.310 m2. 

2. Visi 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan 

bagaimana Desa kartoharjo harus dibawa dan berkarya agar 

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktif.  

“HADIR LEBIH DEKAT MELAYANI MASYARAKAT SERTA 

MENUJU DESA KARTOHARJO YANG BERMARTABAT DAN 

MENJUNJUNG TINGGI NILAI NORMA DALAM 

BERMASYARAKAT” 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa 

Kartoharjo dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi 

pembangunan Desa Kartoharjo secara terpadu. 

3. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai 

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap 
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komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat 

yang diberikannya. Adapun misi pemerintah Desa Kartoharjo adalah 

sebagai berikut : 

a. Agamis : terciptanya kerukunan antar umat beragama dan 

terjaminnya aktivitas peribadatan dalam masyarakat. 

b. Pembangunan fisik : megupayakan pembangunan desa secara 

optimal berdasarkan musyawarah dengan adanya transparansi. 

c. Birokrasi pemerintahan desa : pelayanan yang lebih dekat kepada 

masyarakat dengan cara salam, senyum, dan sapa serta mudah 

terhadap kepentingan masyarakat. 

d. Sosial kemasyarakatan : menjalin kehidupan bermasyarakat yang 

lebih baik dengan meningkatkan kerjasama antara tokoh 

masyarajat, pemuda, serta tokoh agama. 

e. Profil Desa Kandangan 

1. Kondisi Desa 

Desa Kandangan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan 

Ngawi yang terletak kurang lebih 4 km kearah selatan dari Kecamatan 

Ngawi. Desa Kandangan mempunyai wilayah seluas 805,9 Ha 

dengan jumlah penduduk sebanyak 5.959 dengan jumlah Kepala 

Keluarga sebanyak 2.010 KK. Jumlah penduduk laki – laki Desa 

Kandangan sebanyak 2.989 jiwa sedangkan jumlah penduduk 

perempuan sebanyak 2.970 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak 

terdapat pada golongan umur 26 – 35 tahun sebanyak 1.044 jiwa. 

Desa Kandangan terbagi menjadi enam dusun yaitu Dusun 

kandangan I, Dusun Kandangan II, Dusun Sidomulyo, Dusun 

Karangtejo, Dusun Plosorejo dan Dusun Desan. Desa Kandangan 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Kartoharjo, sebelah timur 
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berbatasan dengan Desa Jatirejo, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Mangunharjo dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Desa Kersoharjo. Jarak tempuh desa Kandangan ke Ibukota 

Kabupaten sejauh 5 km dan jarak ke Ibukota Kecamatan sejauh 4 km. 

2. Visi 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG ADIL, 

MAKMUR DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERDIDIK, MAJU, DAN AMAN 

DENGAN DIDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS 

PERTANIAN DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI 

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA” 

3. Misi 

untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut: 

a. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud 

peningkatan keimana dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

c. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 
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persatuan dan kesatuan dalam wada negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 

e. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, 

pemupukan, dan pola tanam yang baik. 

f. Pengembangan sektir pertanian dan perdagangan yang 

berorientasi pada mekanisme pasar. 

g. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM yang 

berdaya saing tinggi. 

i. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap 

pengolahan hasilnya. 

j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui 

penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan 

didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan profesional. 

4. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi diatas 

adalah sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan pemerintah desa 

b. Pelaksanaan pembangunan desa 

c. Pembinaan masyarakat 
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f. Profil Desa Mangunharjo 

1. Kondisi Desa 

Secara administratif Desa Mangunharjo terletak di wilayah 

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa – desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Kandangan dan Desa Jatirejo, disebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Kersikan, di sisi Selatan berbatasan dengan Desa 

Kendung sedangkan disisi Timur berbatasan dengan Banjaransari 

dan Desa Bendo. Jarak tempuh Desa Mangunharjo ke ibukota 

kecamatan adalah 7 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 

15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten adalah 8 

km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2014 

jumlah penduduk Desa Mangunharjo adalah terdiri dari 2.213 KK 

dengan jumlah total penduduk sebanyak 6.114 jiwa. Sedangkan untuk 

jumlah penduduk laki – laki Desa Mangunharjo sebanyak 2.852 jiwa 

dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.262 jiwa. Penduduk 

usia produktif pada usia 20 – 49 tahun Desa Mangunharjo sekitar 

2.612 jiwa atau hampir 42,72% dari total jumlah penduduk Desa 

Mangunharjo. Hal ini merupakan modal bagi Desa mangunharjo 

dalam pengadaa tenaga kerja produktif. 

2. Visi 

“MEWUJUDKAN DESA MANGUNHARJO MENJADI DESA 

YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK DENGAN BERBASIS 

PEMBANGUNAN FISIK DAN MENTAL” 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa 
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Mangunharjo dan seluruh lembaga desa dalam merealisasikan 

pembangunan Desa Mangunharjo secara terpadu. Secara filosofi visi 

tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung 

didalamnya, yaitu : 

a. Sejahtera pemerintah Desa Mangunharjo adalah satu kesatuan 

masyarakat dengan segala dan sumber daya Desa dalam 

mewujudkan Desa Mangunharjo yang mandiri perdagangan 

potensi demi masyarakat yang sejahtera. 

b. Berakhlak. Pemerintahan Desa Mangunharjo dalam mewujudkan 

sumber daya manusia yang berakhlak sesuai dengan falsafah 

pancasila/UUD 1945. 

c. Berbasis adalah pemerintahan desa Mangunharjo harus sejalan, 

selaras, seimbang dengan pembangunan. 

d. Pembangunan fisik dan mental adalah pemerintah Desa 

Mangunharjo mengedepankan pembangunan manusia yang 

mandiri, jujur dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari – hari. 

3. Misi 

Adapun misi pemerintah Desa Mangunharjo adalah sebagai 

berikut: 

a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk 

menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 
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c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, 

pemupukan, dam pola tanam yang baik. 

d. Menata pemerintah Desa Mangunharjo yang kompak dan 

bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 

e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 

f. Mencari dan menamba debet air utnuk mencukupi kebutuhan 

pertanian. 

g. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok 

tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk menfasilitasi 

kebutuhan Petani. 

h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

i. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik 

formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati 

seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu 

menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur. 

j. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan baik tahap produksi maupun tahap 

pengolahan hasilnya. 

g. Profil Desa Beran 

1. Kondisi Desa 

Desa Beran salah satu dari 12 desa yanga ada di Kecamatan 

Ngawi yang terletak kurang lebih 3,3 km ke arah Barat dari 

Kecamatan Ngawi. Desa Beran mempunyai wilayah seluas 656,5 Ha 

dengan jumlah penduduk 11.548 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 3.987 KK. Sedangkan batas – batas wilayah Desa Beran 
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adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Margomulyo, 

sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kartoharjo, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Klitik, dan sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Jururejo. Desa Beran terbagi menjadi 9 (sembilan) 

dusu, yaitu Dusun Pojok, Dusun Jenggot, Dusun Balong, Dusun 

Wareng, Dusun Belukan, Dusun Karangrejo, Dusun Beran 1, Dusun 

Beran 2 dan Dusun Ingasrejo. 

2. Visi 

“TERWUJUDNYA DESA BERAN YANG RUKUN DAN 

MAKMUR DI SEGALA BIDANG UNTUK MENSEJAHTERAKAN 

MASYARAKAT DESA BERAN YANG BERNUANSA AGAMIS” 

3. Misi 

a. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud, 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan 

masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat 

pemerintah desa. 

c. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

d. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 
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persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

e. Terwujudnya peningkatan kiualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, sandang, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 

f. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang 

berorientasi pada mekanisme pasar. 

g. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya umkm yang 

berdaya saing tinggi. 

i. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan, 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, 

pemupukan dan pola tanam yang baik. 

j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaran 

otonomi desa yang bertanggungjawab dan didukung dengan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan 

profesional. 

4. Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan/sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa agar terpenuhinya visi dan misi Kepala Desa sebagai berikut: 

a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang 

berkesinambungan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. 

b. Sebagai dasar kegiatan pembangunan desa 

c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RAPBDesa 
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h. Profil Desa Jururejo 

1. Kondisi Desa 

Desa Jururejo salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan 

Ngawi yang terletak kurang lebih 2 km kearah Barat dari Kecamatan 

Ngawi. Desa Jururejo mempunyai wilayah seluas 346,23 Ha dengan 

jumlah penduduk 5.525 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.887 

KK. Desa Jururejo berbatasan dengan beberapa desa salah satunya 

dibagian Utara dan Barat Desa Jururejo berbatasan dengan Desa 

Grudo, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Beran, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Paron. Desa Jururejo terbagi 

menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Padas, Dusun Jrubong Utara, Dusun 

Jrubong Selatan, Dusun Pandansari Utara, Dusun Pandansari 

Selatan dan Dusun Mardiasri. 

Menurut Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 

2015, Jumlah penduduk Desa Jururejo sebanyak 5.254 jiwa dengan 

jumlah laki – laki sebanyak 2.635 jiwa dan perempuan sebanyak 2.69 

jiwa. Jumlah penduduk Desa Jururejo terbanyak berada pada usia 46 

– 60 tahun.  Dari jumlah penduduk yang ada pemerintah desa dapat 

melihat atau mengetahui laju pertumbuhan penduduk serta 

mengetahui jumlah angkatan kerja.  

Desa Jururejo dipimpin oleh seorang Kepala Desa semenjak 

berdirinya pada tahun 1918 sampai sekarang yang telah berganti 

sebanyak 8 (delapan) kali.  
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2. Visi 

Visi Desa Jururejo sebagai berikut : 

“TERCIPTANYA KONDISI DESA JURUREJO YANG RAMAH 

DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT 

DAN TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR YANG LEBIH BAIK” 

3. Misi 

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksterna, maka disusunlah misi desa sebagai berikut : 

a. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud, 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan 

masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat 

pemerintah desa. 

c. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

d. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 

persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia. 
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e. Terwujudnya peningkatan kiualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, sandang, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 

f. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang 

berorientasi pada mekanisme pasar. 

g. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya umkm yang 

berdaya saing tinggi. 

i. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan, 

penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, 

pemupukan dan pola tanam yang baik. 

j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaran 

otonomi desa yang bertanggungjawab dan didukung dengan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan 

profesional. 

4. Tujuan dan Sasaran 

a. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan 

masyarakat dengan meningkatkan profeionalisme aparat 

pemerintah Desa. 

b. Mengupayakan pemerataan pembangunan di semua wilayah desa 

dengan memberikan bantuan hibah langsung dari kas Desa. 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan 

insfrastruktur serta perbaikan sarana dan prasarana yang ada di 

Desa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

i. Profil Desa Grudo 

1. Kondisi Desa 

Desa Grudo salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan 

Ngawi yang terletak kurang lebih 3 km kearah Barat dari Kecamatan 

Ngawi. Desa Grudo mempunyai wilayah desa seluas 456 ha dengan 

jumlah penduduk sebanyak 6.269 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 2.162 KK. 

Desa grudo sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Dumplengan, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan 

Margomulyo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jururejo, dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Desa Watualang. Desa Grudo 

terbagi menjadi 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Mojorejo, Dusun Grudo, 

Dusun Brangol, Dusun Pojok, Dusun Ngronggi dan Dusun Cupo. 

2. Visi 

“TERCIPTANYA DESA GRUDO YANG BERWIBAWA, 

BERBUDAYA DAN BERAGAMA DENGAN PENINGKATAN 

PELAYANAN PADA MASYARAKAT DAN TERBANGUNNYA 

INFRASTRUKTUR YANG LEBIH BAIK” 

3. Misi 

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan 

masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat 

pemerintah desa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karena 
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adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

c. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 

persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Pemerataan pembangunan di semua wilayah Desa dengan 

memberikan bantuan hibah dari kas Desa. 

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarkat melalui pembangunan 

infrastruktur serta perbaikan sarana / prasarana yang ada di Desa. 

4. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran yang hendak di capai Desa Grudo adalah 

sebagai berikut : 

a. Agar desa mempunyai perencanaan pembangunan yang 

berkesinambungan. 

b. Sebagai dasar kegiatan pembangunan desa 

c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan serta 

pelaksanaan APBDesa. 

j. Profil Desa Ngawi 

1. Kondisi Desa 

Desa Ngawi salah satu desa dari 12 desa yang ada di 

Kecamatan Ngawi yang terletak kurang lebih 3 km ke arah Utara dari 

Kecamatan Ngawi. Desa Ngawi mempunyai wilayah seluas 962,39 

Ha. Jumlah penduduk Desa Ngawi sebanyak 2.784 jiwa dengan 

jumlah Kepala Keluarga sebanyak 884 KK. belum 
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Batas – batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerek, 

sebelah Timur berbatasan dengan desa Karangtengah Prandon, 

sebelah Selatan Desa Karangasri dan sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Selopuro, Kelurahan Pelem dan Desa Ngadongan. 

Adapun Desa Ngawi dibagi menjadi 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Jetis, 

Dusun Ngawi, Dusun Banjar, Dusun Ngantru dan Dusun Blandongan. 

Iklim di Desa Ngawi sebagaimana desa – desa lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di 

Desa Ngawi dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan 

dibanding dengan kondisi desa – desa yang lain boarpun kondisi 

penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu. 

2. Visi 

Adapun visi Kepala Desa Ngawi adalah : 

“BERSAMA – SAMA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA 

NGAWI YANG AGAMIS SERTA TERCIPTANYA TATA KELOLA 

PEMERINTAH DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA 

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG ADIL, MAKMUR DAN 

SEJAHTERA” 

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran 

kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret 

keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat 

ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah 

perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol 

perubangan – perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat 

untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi 
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sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk 

perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat. 

3. Misi 

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal maka disusunlah misi desa sebagai berikut : 

a. Mewujudkan masyarakat desa Ngawi menjadi masyarakat yang 

mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan berjiwa agamis. 

b. Melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa guna 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. 

c. Melanjutkan program – program yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Ngawi periode sebelumnya, sebagaimana 

tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Ngawi. 

d. Peningkatan pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, gang, 

sarana air bersih, saluran irigasi, sarana keagamaan dan 

pendidikan serta infrastruktur lainnya. 

e. Mendorong terwujudnya desa Ngawi sebagai sentar industri kecil 

yang akan menciptakan lapangan kerja untuk segenap warga 

desa. 

4. Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan/sasaran dimaksudkan berdasarkan visi dan misi 

Kepala Desa terpilih dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah 

desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyaraktan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan/sasaran tersebut yaitu : 

a. Meningkatkan ekonomi masyarakat 

b. Mempermudah akses ekonomi masyarakat 

c. Meningkatkan SDM Lembaga Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

d. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis 

k. Profil Desa Karangtengah Prandon 

1. Kondisi Desa 

Desa karangtengah Prandon salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Ngawi yang terletak kurang lebih 5 km kearah timur dari 

Kecamatan Ngawi, Desa karangtengah Prandon mempunyai wilayah 

seluas 494,6 Ha dengan jumlah penduduk 5.406 jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga 2.007 KK dengan batas – batas wilayah sebagai 

berikut : a) sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuurip, b) 

sebelah timur berbatasan dengan Desa tawun, c) sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Karangasri dan Kartoharjo, dan d) sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Ngawi. 

Dalam masa perkembangan Desa karangtengah Prandon terbagi 

menjadi 8 dusun yaitu : 1) Dusun cabean 2) dusun Prandon 3) Dusun 

Karangtengah 4) Dusun Sadang 5) Dusun Joho 6) Dusun Ngudal 7) 

Dusun Gandu dan 8) Dusun Ngandong. Jarak tempuh kantor Desa 

Karangtengah prandon dengan Ibukota Kabupaten sejauh 5 km 

sedangkan jarak tempuh ke kantor Ibukota Kecamatan sejauh 2 km. 

2. Visi 

Visi Kepala Desa Karangtengah Prandon adalah : 

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG JUJUR DAN ADIL 

SERTA BERTANGGUNGJAWAB DALAM UPAYA MEWUJUDKAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT” 

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran 

kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret 

keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat 

ini. Melalui visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan – 

perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat 

pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk 

perubahaan serta mempersatukan anggota masyarakat.  

3. Misi 

Untuk meraih visi desa seperti yang dituliskan diatas, dengan 

mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun 

eksternal maka disusunlah misi desa sebagai berikut : 

a. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud 

peningkatan keimana dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha – usaha kerukunan 

antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena 

adanya perbedaan agama, keyakinan, organisai, dan lainnya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

c. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang – 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib, tentram, dan damai serta meningkatkan 

persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Terwujudbnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 
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e. Membangun dan meningkatkan hasil Home industry dengan jalan 

penataan sektor pemasaran dan kerjasama antar pemerintahan 

yang baik. 

f. Pengembangan sektor perdagangan yang berorientasi pada 

mekanisme pasar. 

g. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM yang 

berdaya saing tinggi. 

i. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor perdagangan, pengrajin, 

baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya. 

j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui 

penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan 

didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

transparan dan prosfesional.  

4. Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksudkan berdasarkan visi 

dan misi Kepala Desa Karangtengah Prandon dalam kerangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan 

atau sasaran tersebut yaitu: 

a. Terciptanya pemerintahan yang jujur 

b. Terciptanya pembangunan yang merata 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

d. Meningktakan hasil industri bagi masyarakat 

e. Menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat 
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l. Profil Desa Banyuurip 

1. Kondisi Desa 

Luas wilayah Desa Banyuurip adalah 581,187 Ha. Luas lahan 

yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan yang dapat di 

kelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, 

perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain – lain. Luas lahan yang 

diperuntukkan pemukiman adalah 8,4 Ha, untuk pertanian/sawah 

40,605 Ha, untuk pekarangan 69,768 Ha, tegalan dari perkebunan 

71,569 Ha, untuk fasilitas umum 8,458 Ha dan lai – lain seluas 

382,387 Ha. 

Wilayah Desa Banyuurip secara umum memiliki ciri geologis 

berupa lahan tanah kapur yang cocok sebagai lahan perkebunan dan 

pertanian. Secara prosentase kesuburan tanah Desa banyuurip 

terpetakan menjadi lahan sedah seluas 34,605 Ha dan tanah tidak 

subur/kritis seluas 57,920 Ha. Hal ini mengakibatkan tanaman padi 

hanya mampu menghasilkan panen sebanyak 4,5 ton/Ha. 

Desa Banyuurip dibagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu, Dusun 

Banyuurip, Dusun Gunungkendil, dan Dusun Tambakselo. Desa 

Banyuurip disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Kiyonten, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Tawun dan sebelah Barat berbatasab dengan Desa Kerek. Jumlah 

penduduk Desa Banyuurip pada tahun 2015 mencapai 1.912 jiwa 

yang terdiri dari laki – laki sebanyak 936 jiwa dan perempuan 

sebanyak 976 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 577. 
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2. Visi 

Visi merupakan visi kepala desa terpilih dan sebagai pandangan 

jauh kedepan, kemana dan bagaimana desa Banyuurip harus dibawa 

dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif 

secara produktif. Visi kepala desa adalah suatu gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra 

yang diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang 

digali dari nilai – nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen 

stakeholder. 

Cita – cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin 

diraih Desa Banyuurip merupakan arah kebijakan dari RPJM desa 

yang dirumuskan setiap 6 (enam) tahun sekali. Cita – cita itulah yang 

kemudian mengerucut sebagai visi kepala desa. Pernyataan visi 

kepala desa Banyuurip adalah : 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BANYUURIP YANG 

MANDIRI, AMANAH, RUKUN DAN MAKMUR DENGAN DIDUKUNG 

PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM” 

Keberaan visi ini merupakan cita – cita yang akan dituju dimasa 

mendatang oleh segenap warga desa Banyuurip. Dengan visi ini 

diharapkan akan terwujud masyarakat desa Banyuurip yang maju 

dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang 

rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi 

inovasi pembangunan desa diberbagai bidang utamanya pertanian, 

perkebunan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan sesuai 

dengan kondisi lingkungan desa Banyuurip yang ditopang nilai – nilai 

keagamaan.   
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3. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai 

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap 

komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat 

yang diberikannya. 

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi 

merupakan penjabaran lebih operatif setiap terjadinya perubahan 

situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha – 

usaha mencapai visi desa selama masa enam tahun. 

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah  dijabarkan diatas, 

dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut : 

a. Melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Mewujudkan dan mendorong terjadi usaha – usaha kerukunan 

antar dan inter warga masyarakat yang disebabkan karna adanya 

perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam 

suasana saling menghargai dan menghormati 

c. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya 

tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang - 

undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat. 

yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan 
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persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang 

ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 

e. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

penataan perairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, 

pemupukkan, dan pola tanam yang baik. 

f. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang 

berorientasi pada mekanisme pasar. 

g. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 

h. Pemberdayaan ekonomi mayarakat khususnya umkm (usaha kecil 

menengah dan mikro) yang berdaya saing tinggi. 

i. Membangun dan mendorong usaha – usaha untuk 

pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap 

pengelolaan hasilnya.  

j. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaran 

otonomi desa yang bertanggungjawab dan didukung dengan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan 

profesional. 

k. Bekerjasama dengan dinas perhutanan dan perkebunan didalam 

melestarikan lingkungan hidup. 

4. Tujuan dan Sasaran 

Adapun dimaksudkan berdasarkan visi dan misi kepala desa 

terpilih dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahaan desa, 
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pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan atau sasaran tersebut yaitu: 

a. Transparansi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap semua informasi terkait berbagai aturan, 

kebijakan pemerintah desa diberbagai kegiatan, proses – proses, 

lembaga – lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima 

oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami 

dan dapat dimonitoring. 

b. Akuntabel, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan 

menenerangkan kinerja dan tindakan pemerintah desa. 

c. Demokratis, kebebasan masyarakat Banyuurip dalam 

mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima 

pendapat. Suatu persoalan yang sudah menjadi keputusan 

bersama harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh 

tanggungjawab. 

d. Partisipatif, setiap warga desa Banyuurip secara sukarela boleh 

mengusulkan pendapat dalam ranah kebijakan publik. Prinsip 

pembangunan adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karenanya 

setiap warga desa Banyuurip harus dilibatkan dalam setiap proses 

pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai 

kepada pemeliharaan pasca kontruksi. 

e. Profesional, pemerintah desa Banyuurip dalam melayani 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menjaga 

konsistensi, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka 

perbaikan kinerja pelayanan. 
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f. Keadilan, pemerintah desa Banyuurip harus proporsional dalam 

pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan 

mengingat aturan yang berlaku. 

g. Kesetaraan dan keadilan gender, seluruh warga desa Banyuurip 

menjunjung tinggi nilai – nilai untuk tidak membeda-bedakan 

perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan orientasi 

seksual. 

h. Egaliter, seluruh warga desa Banyuurip mengakui bahwa pada 

dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang 

sama didepan apapun. Pandangan ini dilatarbelakangi satu 

keyakinan bahwa manusia pada prinsipnya diciptakan sama oleh 

Allah SWT. 

i. Kelestarian lingkungan, penting untuk menciptakan situasi dan 

kehidupan sosial yang ramah lingkungan, sehingga harmoni 

lingkungan senantiasa dapat terus terjaga. 

j. Merdeka, seluruh warga masyarakat desa Banyuurip terutama 

pemerintah desanya terbebas campur tangan manapun terutama 

pihak yang tidak berhak dan selektif dalam melakukan kerjasama 

dengan pihak lain. 

 

4.1.2 Statistik Deskriptif Data 

Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ikut berperan 

dalam pelaksanaan APBDesa yang dimulai dari proses perencanaan hingga 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aparatur desa tersebut 

terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Sie Urusan 

Umum, Kepala Sie Pemerintahan dan Kepala Sie Pembangunan. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dari jumlah 
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sampel yang dapat diolah sebanyak 67 responden. Hasil penyebaran kuesioner 

secara ringkas akan ditunjukkan pada tabel dibawah: 

Tabel 4.1 Karakteristik Data 

No Kuesioner yang 
Disebar 

Kuesioner yang 
Kembali 

1 72 67 

Tingkat Pengembalian = (67/72 x 100%) =93,05% 
Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang 

disebar sebanyak 72. Jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 dan 

kuesioner yang kembali sebanyak 67 buah. Kuesioner yang tidak kembali 

dikarenakan terdapat 4 kantor desa yang tidak memiliki sekretaris desa dan 1 

aparatur desa bagian sie pembangunan sedang mengambil cuti.  

 

4.1.3 Statistik Deskriptif Responden 

Statistik deskriptif responden merupakan suatu gambara secara terperinci 

tentang profil responden mengenai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan 

masa kerja responden di masing – masing kantor desa. Berdasarkan 

pendistribusian kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, maka berikut 

merupakan tabel tentang karakteristik responden. 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin responden, hasil jumlah responden yang 

diperoleh sebagai berikut: 

 

 Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin 

Jumlah 
(orang) % 

1
1 Laki – laki 52 77,6% 

2
2 Perempuan 15 22,4% 
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 Sumber : Diolah oleh peneliti (2017) 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin memiliki perbedaan yang tinggi. responden dengan jenis kelamin laki – 

laki berjumlah 52 orang atau sebesar 77,6% dan responden dengan jenis 

kelamin perempuan berjumlah 15 orang atau sebesar 22,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan dalam pengelolaan keuangan di kantor desa 

lebih mengutamakan peran seorang laki – laki dalam proses perencanaan 

hingga proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan usia, hasil jumlah responden yang diperoleh sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah % 

1 21 – 30 6 9% 

2 31 – 40 20 29,9% 

3 41 – 50 28 41,8% 

4 51 - 60 13 19,4% 

Total 67 100% 
Sumber : Diolah oleh peneliti (2017) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata – rata tingkat usia yang berperan 

dalam pengelolaan keuangan desa berada ada sekitar umur 30 – 50 tahun yang 

masih tergolog dalam masa usia yang produktif. Tingkat umur 21 – 30 tahun 

berjumlah 6 orang atau sebesar 9%, tingkat umur 31 – 40 tahun berjumlah 20 

oang atau sebesar 29,9%, tingkat umur 41 – 50 tahun berjumlah 28 orang atau 

sebesar 41,8%, dan tingkat umur 51 – 60 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 

19,4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat umur para aparatur desa memiliki 

tingkat usia yang masih produktif sehingga dapat dimaksimalkan kinerjanya 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.  
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c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu syarat yang diutamaka dalam 

penerimaan calon aparatur desa. seseoang yang memiliki pendidikan lebih tinggi 

relative memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih baik dibandingkan 

seseorang yang berpendidikan lebih rendah. oleh karena itu seseorang dengan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai peluang kerja yang lebih 

besar untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Berdasarkan tigkat 

pendidikan, hasil jumlah responden adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah (Orang) % 

1 SD 2 3% 

2 SMP 2 3% 

3 SMA 50 74,6% 

4 S1 13 19,4% 

 Total 67 100% 

Sumber : Diolah oleh peneliti (2017) 

 

Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak 

adalah SMA, yakni sebanyak 50 orang atau sebesar 74,6%. hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan aparatur desa termasuk cukup tinggi. selain itu, 

adanya pelatihan yang diseleggarakan oleh masing – masing pemerintah desa 

akan memberikan kesempatan aparatur untuk meningkatkan kemampuan serta 

pengetahuannya yang lebih tinggi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan 

masing – masing. 

Selain itu, tingkat pendidikan setingkat SD dan SMP masing – masing 

berjumlah 2 orang tau sebesar 3%. Pegawai yang memiliki pendidikan SD dan 

SMP memiliki masa kerja yang lebih lama  dibandingkan tingkat pendidikan S1. 

Hal ini dikarenakan, meskipun memiliki pendidikan yang rendah namun 
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pengalaman yang cukup bagus sehingga tidak digantikan tempatnya dengan 

aparatur yang baru. Sedangkan untuk pendidikan S1 yang berjumlah 13 orang 

atau sebesar 19,4%  adalah orang – orang yang menjabat sebagai kepala desa 

atau sebagai bendahara desa.  

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan masa kerja, hasil jumlah responden diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja 
Jumlah 
(Orang) 

% 

1 < 5 tahun 20 29,9% 

2 6 – 10 16 23,9% 

3 11 – 15 11 16,4% 

4 16 – 20 7 10,4% 

5 21 – 25 6 9% 

6 26 – 30 6 9% 

7 > 30 tahun 1 1,5% 
 Sumber : Diolah oleh peneliti (2017) 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

masa kerja didominasi oleh responden yang bermasa kerja kurang dari 20 tahun 

yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 29,9%, sedangkan responden yang 

memiliki masa kerja 6 sampai dengan 10 tahun sebanyak 16 orang atau sebesar 

23,9%, responden memiliki masa kerja 11 smpai dengan 15 tahun sebanyak 11 

orang atau sebesar 16,4%, dan responden dengan masa kerja 16 sampai 

dengan 20 tahun sebanyak 7 orang atau ebesar 10,4%, masa kerja responden 

antara 21 sampai dengan 25 tahun dan 26 sampaidengan 30 tahun masing – 

masing sebanyak 6 oang sebanyak 9%, dan masa kerja responden lebih dari 30 

tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden dengan pengalaman kerja yang lama telah digantikan dengan orang-

orang baru sehingga suasana kerja menjadi lebih nyaman dengan pengalaman – 

pengalam serta pengetahuan yang lebih baru. 
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4.1.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang digunakan untuk 

menyimpulkan dan mempresentasikan data yang mempunyai tujuan 

menjelaskan atau menggambarkan karakteristik dari data yang digunakan. 

Berikut tabel yang menunjukkan statistik deskriptif dari variabel – variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

  Tabel 4.6 Deskriptif Statistik Variabel 

 N Minimum Maximum Median 

Akuntabilitas (X1) 
6

7 
3.67 5,00 4,11 

Transparansi (X2) 
6

7 
3.56 5,00 4,11 

Partisipasi 
Masyarakat (X3) 

6
7 

2.75 5,00 3,83 

Pengawasan (X4) 
6

7 
3.63 5,00 4,13 

Kinerja (Y) 
6

7 
3.45 5,00 4,27 

 Sumber : data diolah 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas 

memiliki nilai terendah sebesar 3,67 dan nilai tertinggi sebesar 5,00 dengan nilai 

tengah sebesar 4,11. Variabel transparansi memiliki nilai terendah sebesar 3,56 

sedangkan nilai tertingginya sebesar 5,00 dan nilai tengah sebesar 4,11. 

Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai terendah 2,75 dan nilai tertinggi 

sama dengan variabel lainnya yaitu sebesar 5,00 serta memiliki nilai tengah 

sebesar 3,83. Variabel pengawasan nilai terendahnya sebesar 3,63 dengan nilai 

tertinggi sebesar 5,00 dan nilai tengah sebesar 4,13. Untuk variabel kinerja nilai 

terendahnya sebesar 3,45 dan nilai tertingginya sama dengan variabel lainnya 

sebesar 5,00 dengan nilai tengahnya sebesar 4,27 yang merupakan nilai tengah 

paling tinggi diantara nilai tengah variabel lainnya. 
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a. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X1) 

Variabel akuntabilitas dijelaskan dengan mengadopsi sembilan 

pertanyaan yang masing – masing pertanyaan memiliki bobot penilaian dengan 

menggunakan skala likert. Pada tabel dibawah ini akan menjelaskan nilai 

deskriptif jawaban dari para responden atas pertanyaan yang berada pada 

variabel akuntabilitas. 

 

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas 
Skala Frekuensi Presentase 

1 = Sangat Tidak Setuju 16 2,65% 
2 = Tidak Setuju 24 3,98% 
3 = Kurang Setuju 34 5,64% 
4 = Setuju 320 53,07% 
5 = Sangat Setuju 209 34,66% 
Total 603 100% 

Rata – rata   4,13 
Standar Deviasi  0,274 

Sumber : Data diolah (2017) 
 

Hasil statistik pada tabel 4.7  memperlihatkan bahwa jawaban responden 

atas variabel akuntabilitas sangat tidak setuju sebesar 2,65%, jawaban tidak 

setuju sebesar 3,98%, jawaban kurang setuju 5,64%, jawaban setuju 53,07% 

dan jawaban sangat setuju sebesar 34,66% dengan nilai rata – rata jawaban 

adalah 4,13 serta standar deviasi sebesar 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden menjawab setuju atas pertanyaan yang diberikan. Dari 

tabel juga menunjukkan bahwa jawaban setuju memiliki frekuensi paling tinggi 

diantara jawaban lainnya di setiap pertanyaan dari variabel akuntabilitas. 

b. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi (X2) 

Variabel transparansi pada penelitian ini merupakan kegiatan atau 

kemampuan pemerintah desa dalam memberikan informasi publik kepada 
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masyarakat mengenai proses pengelolaan keuangan desa hingga pelaksanaan 

serta pertanggungjawabannya. Pemberian informasi kepada publik merupakan 

salah satu tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam 

penelitian ini, variabel transparansi dijelaskan dengan adanya sembilan 

pertanyaan dengan menggunakan penilaian skala likert.  

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Transparansi 
Skala Frekuensi Presentase 

1 = Sangat Tidak Setuju - - 

2 = Tidak Setuju 11 1,82% 
3 = Kurang Setuju 42 6,95% 
4 = Setuju 350 57,95% 
5 = Sangat Setuju 201 33,28% 
Total 604 100% 

Rata – rata  
Standar Deviasi 

4,23 

 0,347 

Sumber : Data diolah (2017) 
 

Tabel 4.8 menerangkan bahwa jawaban responden atas pertanyaan pada 

variabel tranparansi (X2) jawaban tidak setuju sebsar 1,82%, jawaban kurang 

setuju sebesar 6,95%, jawaban setuju sebesar 57,95%, dan jawaban sangat 

setuju sebesar 33,28% dengan rata – rata nilai jawaban responden sebesar 4,23 

dan standar deviasi sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan dari bahwa pilihan 

jawaban setuju yang memiliki frekuensi  

c. Analisis Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (X3) 

Partisipasi masyarakat merupakan peran dari masyarakat untuk ikut serta 

menyampaikan aspirasi maupun saran untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan serta pemberdayaan desa. Dalam penelitian ini  variabel 

partisipasi masyarakat dijelaskan dalam bentuk 12 (duabelas) pertanyaan yang 

dinilai menggunakan skala likert. Penggunaan skala likert memudahkan peneliti 

untuk memberikan penilaian terhadap masig – masing pertanyaan yang akan 

diolah menjadi bentuk angka. 
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Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat 
Skala Frekuensi Presentase 

1 = Sangat Tidak Setuju 47 5,85% 
2 = Tidak Setuju 85 10,57% 
3 = Kurang Setuju 74 9,20% 
4 = Setuju 375 46,64% 
5 = Sangat Setuju 223 27,74% 
Total 804 100% 

Rata – rata  3,80 
Standar Deviasi  0,349 

Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa presentase jawaban 

respon pada skala sangat tidak setuju ebesar 5,85%, jawaban tidak setuju 

sebesar 10,57%, jawaban kurang setuju 9,20%, jawaban setuju sebesar 46,64%, 

dan jawaban sangat setuju sebsar 27,74%.  Sedangkan rata – rata nilai jawaban 

pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 3,80 dan standar deviasi sebesar 

0,349. Hal ini menunjukkan tingkat jawaban responden terhadap variabel 

partisipasi masyarakat masih kurang setuju dilihat dari nilai rata-rata jawaban 

masih disekitar nilai 3.  

d. Analasis Deskriptif Variabel Pengawasan (X4) 

Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya 

kontrol yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar untuk memastikan 

pengelolaan keuangan desa dapat dikelola sebaik mungkin sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Variabel pengawasan ini dijabarkan menjadi 

delapan pertanyaan yang mana masing – masing mempunyai nilai antara 1 – 5. 

Penilaian tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam menilai pengawasan 

yang telah dilakukan pada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. 

Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Variabel Pengawasan 
Skala Frekuensi Presentase 

1 = Sangat Tidak Setuju 4 0,75% 
2 = Tidak Setuju 6 1,12% 
3 = Kurang Setuju 39 7,28% 
4 = Setuju 329 61,38% 
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5 = Sangat Setuju 158 29,48% 
Total 536 100% 

Rata – rata  4,18 
Standar Deviasi  0,354 

Sumber : Data Diolah (2017) 

Hasil statistik deskritif jawaban dari responden atas variabel pengawasan 

pada tabel 4.10 memperlihatkan jawaban responden atas variabel pengawasan 

sangat tidak setuju sebesar 0,75%, jawaban tidak setuju sebesar 1,12%, 

jawaban kurang setuju 7,28%, jawaban setuju sebesar 61,38%, jawaban sangat 

setuju sebesar 29,48%. Rata – rata jawaban responden berada pada nilai angka 

4,18 yang artinya para responden setuju dengan pernyataan terhadap variabel 

pengawasan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,354. 

e. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja (Y) 

Variabel kinerja adalah kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan target serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing – 

masing kantor desa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa sebagai 

salah satu cara untuk membangun serta memberdayakan desa. Dalam  

menjelaskan variabel kinerja, peneliti menjabarkan variabel kinerja ke dalam 11 

pertanyaan yang ada pada kuesioner dengan penilaian angka 1 – 5. 

Tabel 4.11 Statistik Deskritif Variabel Kinerja 
Skala Frekuensi Presentase 

1 = Sangat Tidak Setuju - - 
2 = Tidak Setuju 6 0,81% 
3 = Kurang Setuju 31 4,2% 
4 = Setuju 436 59,08% 
5 = Sangat Setuju 265 35,91% 
Total 738 100% 

Rata – rata  4,30 
Standar Deviasi  0,38 

Sumber : Data Diolah (2017) 

 

Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden terhadap variabel kinerja 

pada tabel 4.11 memperlihatkan jawaban responden atas variabel kinerja tidak 

setuju sebesar 0,81%, jawaban kurang setuju sebesar 4,2%, jawaban setuju 
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sebesar 59,08%, jawaban sangat setuju sebesar 35,91%. Sedangkan rata – rata 

nilai jawaban variabel kinerja adalah sebesar 4,3. Yang artinya rata – rata 

responden pada pertanyaan variabel kinerja menjawab setuju dengan nilai 

standar deviasi sebesar 0,38. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu melakukan pengujian 

apakah model regresi yang akan dikembangkan bersifat BLUE (Best Linier 

Unbised Estimator). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain : tidak ada 

autokorekasi, tidak ada multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedastisitas. 

Pengujian asumsi klasik dilaukan pada model regresi yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Uji Autokorelasi 

Hasil dari pengolahan data uji autokorelasi dengan program eviews versi 

9.0 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi 

 Sumber : Data diolah (2017)  
 

Dari tabel diatas hasil perhitungan nilai Prob. Chi-Square(2) pada Obs*R-

squared menunjukkan tidak adanya korelasi variabel yang terjadi pada model 

regresi penelitian ini yang memiliki nilai Prob. Chi-Square(2) sebesar 0,2202 

yang lebih besar dari nilai p-value (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi pada masing – masing variabel. 

b. Uji Multikolinearitas 
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Hasil pengolahan data uji multikolinearitas dengan rogram eviews versi 

9.0 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Dari data diatas hasil perhitungan nilai Centered VIF menunjukkan tidak 

ada variabel independen (Akuntabilitas, Transpransi, Partisipasi Masyarakat dan 

Pengawasan) yang memiliki nilai Centered VIF lebih dari 10 yang berarti tidak 

ada korelasi antar variabel independen dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel 

dalam regresi. 

c. Heterokedastisitas 

Hasil pengolahan data uji multikolinearitas dengan rogram eviews versi 

9.0 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas  

      
Sumber : Data Diolah (2017) 
 

Dari tabel hasil perhitungan diatas dapat dilihat nilai Prob. Chi-Square(4) 

pada Obs*R-squared menunjukkan adanya kesaman variabel dari residual dalam 

model regresi tersebut dengan nilai Prob. Chi-square(4) sebesar 0,1751 yang 
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lebih besar dari nilai α sebesar 5%.  Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi pada 

penelitian ini layak untuk dipakai dalam memprediksi variabel dependen (Kinerja) 

berdasarkan input dari variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi, 

Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan). 

d. Uji Normalitas 

Hasil pengolahan data uji multikolinearitas dengan rogram eviews versi 

9.0 adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Data Diolah (2017) 
 

Pada hasil perhitungan diatas dapat dilihat nilai Jarque-Bera sebesar 

0,342 dengan Probability sebesar 0,842. Hal ini menunjukkan bahwa dimana 

data residiual berdistribusi normal karena nilai Jarque-Bera lebih besar 

dibandingkan nilai α sebesar 0,05. Sehingga model regresi ini layak untuk 

digunakan. 

 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 

Dalam analisis regresi berganda peneliti menggunakan uji T, uji F dan 

Determinasi Koefisien (R2) untuk melihat hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen secara parsial maupun simultan. Serta untuk 
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melihat seberapa besar masing – masing variabel berpengaruh dalam 

perubahan kinerja pemerintah desa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 

hasil yang didapat oleh peneliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.15 Hasil Regresi Variabel secara Serentak 

Sumber  : diolah dengan program Eviews 9.0 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas nilai konstanta sebesar 0,347 dan koefisien 

regresi akuntabiitas sebesar 0,331, koefisien regresi transparansi 0,269, 

koefisien regresi partisipasi masyarakat -0,216 dan koefisien regresi pengawasan 

sebesar 0,554. sehingga dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :  

Y= 0,347 + 0,331X1 + 0,269X2 – 0,216X3 + 0,542X4 

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui  

1) Nilai Konstanta sebesar 0,347 berati bahwa jika seluruh variabel 

indepneden dianggap konstan yaitu akuntabilitas, transparansi, patisipasi 

masyarakat dan pengawasan, maka nilai variabel dependen yaitu kinerja 

pemerintah desa akan sesebar 0,347. 

2) Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,331 berarti jika terjadi 

kenaikan 1 poin akuntabilitas dan variabel akuntabilitas, partisipasi 

masyarakat dan pengawasan dianggap konstan maka nilai kinerja 

pemerintah desa akan naik sebesar 0,331. 

3) Nilai koefisien regresi transparansi sebesar 0,269 berarti jika terjadi 

kenaikan 1 poin transparansi dan variabel akuntabilitas, partisipasi 

Variabel 
Independen 

Nilai R NIlai F 

Sig 
Konstanta 

(a) 

 
Koefisien 

(b) 
R 
hitung 

R
2 

F 
Hitung 

F 
Tabel 

Akuntabilitas 0,2404 0,64
1 

27,77
1 

2,52 0,00
0 

0,347 0,331 

Transparansi 0,269 

Partisipasi 
Masyarakat 

-0,216 

Pengawasan 0,542 
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masyarakat dan pengawasan dianggap konstan maka nilai kinerja 

pemerintah desa akan naik sebesar 0,269. 

4) Nilai koefisien regresi partisipasi masyarakat sebesar -0,216 berarti jika 

terjadi kenaikan 1 poin partisipasi masyarakat dan variabel akuntabilitas, 

transparansi, dan pengawasan dianggap konstan maka nilai kinerja 

pemerintah desa akan turun sebesar 0,216. Nilai koefisien regresi 

pengawasan sebesar 0,542 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin 

pengawasan dan variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat dianggap konstan maka nilai kinerja pemerintah desa akan 

naik sebesar 0,542. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Hasil analisis regresi pada tabel 4.15 diperoleh Fhitung sebesar 27,771 

dengan F probabilitas sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel pada 

tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,52, maka nilai F hitung lebih besar dari 

pada F tabel (27,71 > 2,52) dengan nilai F probilitas yang lebih kecil dari nilai α = 

5% (0,000 < 0,05). Hal itu berarti secara bersama – sama variabel bebas 

akuntabilitas(X1), transparansi(X2), partisipasi masyarakat(X3), dan 

pengawasan(X4) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa(Y). 

c. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Determinan (R2) digunakan untuk mengetahui kotribusi 

koefisien dari vaiabel bebas yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi 

Masyarakat dan Pengawasan terhadap Kinerja. Hasil perhitungan menunjukkan 

Koefisien Determinan (R2) sebesar 0,641 atau 64,1% terhadap variasi naik 

turunnya kinerja pemerintah desa. hal ini membuktikan bahwa 64,1% perubahan 

variable kinerja pemerintah desa disebabkan oleh variabel akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan, sedangkan sisanya 35,9 
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disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam model yang digunakan 

dalam penelitian. 

d. Uji Parsial (Uji T) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial) dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstanta (Sulaiman, 2004: 87). Jika 

nilai thitung > ttabel maka Ho ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai thitung < ttabel maka 

Ho diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Nilai ttabel dapat dicari di t tabel dengan patokan signifikan 

5% dan derajat kebebasan (df = n - k), maka t tabel = (5%);(67-4) = 

(5%);(59) = 1,67 dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

variabel bebas dan terikat. Berikut disajikan tabel hasil uji parsial atau t 

hitung: 

Tabel 4.16 Hasil Regresi Variabel Secara Individu 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta  

1 (Constant) ,348 ,539  ,645 ,521  

X1 ,332 ,136 ,237 2,433 ,018  

X2 ,269 ,130 ,244 2,079 ,042  

X3 -,216 ,104 -,197 -2,084 ,041  

X4 ,542 ,119 ,499 4,553 ,000  

Sumber: Data diolah peneliti (2017) 

 
1) Variabel Akuntabilitas (X1) 

Ho : Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 
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Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel akuntbilitas 

diperoleh  nilai thitung > ttabel , yaitu 2,43 > 1,67. Hal ini menunjukan adanya 

pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan 

menggunakan uji satu arah maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh antara akuntabilitas dan penyerapan tenaga 

kerja diterima. Hasil signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 ini menggambarkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah 

desa dalam mengelola keuangan desa. 

2) Variabel Transparansi (X2) 

Ho : Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 

H1 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel transparansi 

diperoleh  nilai thitung > ttabel , yaitu 2,079 > 1,67. Hal ini menunjukan adanya 

pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan 

menggunakan uji satu arah maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh antara transparansi dan penyerapan tenaga 

kerja diterima. Hasil signifikansi sebesar 0,042 < 0,05 ini menggambarkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara transparansi dan kinerja pemerintah 

desa dalam mengelola keuangan desa. 

 
3) Variabel Partisipasi Masyarakat (X3) 

Ho : Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pemerintah desa 

H1 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 
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Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel partsipasi 

masyarakat diperoleh  nilai thitung < ttabel , yaitu -2,084 < 1,67. Hal ini menunjukan 

tidak adanya pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah desa. Dengan menggunakan uji satu arah maka H0 diterima dan H1 

ditolak sehingga hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara 

partisipasi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja diterima. Hasil signifikansi 

sebesar 0,041 < 0,05 ini menggambarkan tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara partisipasi masyarakat dan kinerja pemerintah desa dalam mengelola 

keuangan desa. 

 

4) Variabel Pengawasan (X4) 

Ho : Pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 

H1 : Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk variabel pengawasan 

diperoleh  nilai thitung > ttabel , yaitu 4,553 > 1,67. Hal ini menunjukan adanya 

pengaruh antara pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan 

menggunakan uji satu arah maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh antara pengawasan dan penyerapan tenaga 

kerja diterima. Hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 ini menggambarkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara pengawasan dan kinerja pemerintah 

desa dalam mengelola keuangan desa. 

 
4.3 Pembahasan 

Faktor akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan 

pengawasan merupakan sesuatu yang penting dalam proses pengelolaan 
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keuangan desa yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta 

pertanggugjawaban dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. 

hasil penelitian tersebut akan dijelaskan diantara lain : 

 

 

 

4.3.1 Hubungan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

Akuntanbilitas merupakan pemberian informasi atas ertanggungjawaban 

amanah yang telah diberikan untuk mengelola serta melaporkan segala aktivitas 

yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah untuk 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Akuntabilitas yang diberikan 

oleh pemerintah merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat 

atas hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Menurut Mardiasmo 

(2002:20) akuntabilitas public merupakan kewajiban bagi pihak pemegang 

amanah untuk memberikan pertanggungjawaba, menyajikan dan 

mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.  

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang 

baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep 

akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif 

kepemerintahan. Fenomena ini merupakan dampak dari tuntutatn masyarakat 

yang mulai digemborkan kembali pada awal masa reformasi pada tahun 1998. 

Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep 

akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini 

kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya 
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birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan 

dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. 

Pada hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah desa 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari α 5% atau 0,05), 

sehingga hipotesis pertama diterima. hasil uji regresi tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh antara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah desa adalah 

semakin tinggi nilai akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan 

desa maka kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah desa juga akan tercapai. 

Dengan adanya akuntabiltas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terutama dalam proses 

meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan dilingkungan desa. Selain itu, 

dengan adanya akuntanbilitas di pemerintahan desa dapat meningkatkan 

birokrasi pemerintah desa hingga ke tingkat yang lebih tinggi dan mengurangi 

penyimpangan yang sering terjadi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013) yang melakukan penelitian mengenai 

pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan 

keuangan daerah di setiap SKPD makan akan dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah Provinsi Bengkulu. 

 

4.3.2 Hubungan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari terbentuknya Good 

Governance. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar 
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kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyrakat. Artinya, 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat 

diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Namun pada kenyataannya banyak pemerintah yang kurang memberikan 

informasi secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga banyaknya dana – dana 

yang seharusnya dianggarkan untuk kepentingan umum disalahgunakan oleh 

oknum-oknum tertentu. Fenomena tersebut banyak kita jumpai di media cetak 

maupun di media sosial, sehigga menurunkan citra pemerintah kepada 

masyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, tidak hanya merugikan masyarakat 

namun juga merugikan Negara. Setidaknya pemerintah dalam membangun 

transparansi publik harus memiliki empat komponen, yaitu : 1) adanya sistem 

pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya 

auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel 

of accountability). 

Hasil regresi penelitian pada hipotesis kedua ini menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai α yaitu sebesar 5% atau 0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima yaitu transparansi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan 

Ngawi. Transparansi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada 

masyarakat atas informasi yang diberikan pemerintah terhadap perencanaan 

program serta kebijakan hingga proses pelaksaannya. Sehingga dengan adanya 

transparansi masyarakat mampu menilai seberapa besar peran pemerintah 

dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui pengelolaan keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian dari masyarakat tersebut dapat 
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menigkatkan kinerja pemerintah. Dengan adanya peningkatan transparansi yang 

diberikan oeh pemerintah desa Ngawi dalam pengelolaan keuangan desa maka 

akan meningkatkan kinerja pemerintah desa itu sendiri terutama dalam hal 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Ngawi, 

Kabupaten Ngawi. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adiwirya (2015) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Denpasar 

tentang akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi 

berpengaruh positif pada anggaran yang berbasis kinerja. Transparansi memang 

diharapkan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran 

berbasis kinerja. Penelitian ini juga membuktikan bahwa para responden 

menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting 

dari pada faktor akuntabilitas.  

 

4.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga 

negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. 

Sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan 

dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Sumbangan inisiatif dan 

kreativitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau 

pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat 

kelompok atau pertemuan akan saling terdapat komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat. 

Namun, kenyataannya masyarakat Kecamatan Ngawi dalam 

penyampaian aspirasi terbilang rendah. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang 

telah disebar terdapat sekitar 55,2% jawaban dari responden yang menyatakan 
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setuju apabila adanya proses penyusunan yang berulang ketika RAPBDes 

disampaikan kepada masyarakat. Peran masyarakat Ngawi pun dalam 

penentuan pembangunan desa masih tergolong rendah, karena minimnya 

pengetahuan serta pengalaman yang didapatkan oleh masyarakat sehingga 

masyarakat Ngawi tergolong masyarakat yang pasif. Sehingga tidak dipungkiri 

kebijakan yang diberikan kepada masyarakat Ngawi terutama di Kecamatan 

Ngawi diterima secara mentah – mentah oleh masyarakat dan tidak kritis 

terhadap permasalahan desa. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan desa, 

banyak masyarakat ataupun wakil masyarakat desa yaitu RT/RW yang kurang 

memahami serta berperan dalam penyusunan anggaran yang akan diajukan 

untuk kegiatan yang ada dilingkungan masyarakat. Terlihat dari jawaban 

responden yang menyatakan setuju sebesar 20,9% persen menjawab bahwa 

mereka kira masyarakat Ngawi masih kurang berperan dalam penyusunan arah 

dan kebijakan pengelolaan APBDesa.  

Hasil regresi penelitian pada hipotesis ketiga ini menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,041 dengan nilai koefisien sebesar -0,216. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

partisipsi masyarakat mengalami peningkatan/penurunan tidak akan 

berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan kinerja pemerintah desa. 

Partisipasi masyarakat Ngawi selama ini masih terbilang rendah dan tidak ada 

peningkatan karena masih tergantungnya masyarakat terhadap keputusan yang 

telah diberikan oleh pemerintah desa dengan tingkat kepedulian yang rendah.. 

Hal ini dikarenakan peran dari masyarakat desa di Kecamatan Ngawi hanya 

sebatas formalitas dalam penyampaian aspirasinya, sehingga target 

pembangunan desa melalui kinerja pemerintah desa tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat desa di Kecamatan Ngawi secara keseluruhan. Peran 

aktif masyarakat desa di Kecamatan Ngawi, hanya sebatas dalam pelaksanaan 
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belum sampai pada proses perencanaan kegiatan hingga memberikan usulan 

mengenai kebutuhan masyarakat desa. Hal ini mengakibatkan menurunnya 

kinerja pemerintah desa terhadap target atau capaian yang diinginkan oleh 

pemerintah desadalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. 

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ismi Coryanata (2011) yang mengatakan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan variabel moderating yang mempengaruhi hubungan 

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan 

publik secara signifikan. Secara tidak langsung dengan adanya pengetahuan 

dewan tentang anggaran maka dapat mempegaruhi kinerja dewan tersebut 

dalam mengelola anggaran.  

 

4.3.4 Hubungan Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

Pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan secara menyeluruh 

terhadap aktivitas yang dilakukan oleh aparat yang bertujuan agar aktivitas yang 

dilakukan berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Dengan adanya suatu 

pengawasan, pemerintah dapat menilai pelaksanaan kegiatan dengan cara 

mengamati setiap aktivitas yang ada di pemerintahan sehingga dapat diketahui 

apabila terdapat aktivitas yang menyimpang. Tidak hanya itu, pengawasan juga 

membantu dalam proses evaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan 

kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan publik. 

Dalam proses pengawasan terhadap suatu badan yang mengawasi desa 

yaitu BPD (Badan pengawas Desa). Disini BPD maupun pengawas keuangan 

cukup berperan dalam mengawasi serta memberikan pengarahan dalam proses 

penyusunan serta pelaksanaan keuangan desa. Hampir setiap bulan ataupun 3 

bulan sekali terdapat audit yang datang untuk memeriksa kondisi keuangan yang 

adda di kantor desa. Tidak hanya untuk proses pemeriksaan, namun pihak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

pengawas memberikan evaluasi terhadap kinerja keuangan desa yang telah 

terlaksana. Sehingga proses pelaksanaan kegiatan serta pencairan dana 

selanjutnya dapat berjalan lancar.  

Pada hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

pegawasan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah desa 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari α 5% atau 0,05), 

sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh antara pengawasan dengan kinerja pemerintah desa adalah 

semakin tinggi nilai pengawasan pemerintah desa dalam mengelola keuangan 

desa maka kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah desa juga akan tercapai. 

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak 

internal, pemerintah Desa Ngawi akan lebih berhati – hati dalam proses 

penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Karena apabila 

pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan akan 

berdampak pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat 

Ngawi. Dengan adanya pengawasan juga membantu kinerja pemerintah desa 

untuk lebih kreatif dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa sehingga 

pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wiguna, dkk (2015) menyebutkan bahwa pengawasan keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten 

Buleleng. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai perpanjangan tangan di 

Bupati Buleleng maka mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah 

sehingga masing-masing SKPD dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. Selain melakukan pengawasan, Inspektorat 

Kabupaten Buleleng juga memberikan pembinaan sehingga SKPD dapat 
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melaksanakan tugas sesuai dengan program serta aturan dan kaidah yang 

berlaku. 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ada beberapa 

keterbatasan dalam melakukan penelitian di Kantor Desa yang berada di 

Kecamatan Ngawi. Beberapa keterbatasan yang terjadi adalah sebagai berikut : 

1. Sampel yang diambil masih terlalu kecil sehingga hasil yang diinginkan 

kurang maksimal.  

2. Adanya beberapa kuesioner yang tidak kembali dikarenakan adanya 

kekosongan jabatan yang ada di Kantor Desa. 

3. Terbatasanya responden sehingga tidak dapat menilai keberhasilan 

secara maksimal.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, 

transparansi, partisipsi masyarakat dan pengawasan dalam pengelolaan 

keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di 12 (duabelas) kantor desa di 

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara individual 

tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan 

keuangan desa berkontribusi yang positif terhadap kinerja pemerintah 

desa di Kecamatan Ngawi. Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan keuangan desa tidak berkontribusi terhadap kinerja 

pemerintah desa di Kecamatan Ngawi. 

b. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara bersama – 

sama tingkat akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan 

pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa berkontribusi terhadap 

kinerja pemerintah desa. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah desa di Kecamatan Ngawi dan pihak – pihak terkait agar 

lebih mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses perencanaan 

sampai proses pelaksanaan anggaran melalui kegiatan – kegiatan desa 

yang akan dilaksanakan. 
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b. Pemerintah tingak kecamatan tidak disarankan unuk membatasi atau 

memutuskan rencana pembangunan yang telah dibuat oleh desa sesuai 

dengang Undang – Undang Desa. 

c. Perlu adanya pengawasan yang diberikan oleh pihak eksternal atas 

proses anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

d. Lebih terbukanya pemerintah desa dan pihak terkait atas kebutuhan 

masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih aktif dalam 

melakukan pembangunan desa. 

e. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan adanya penilaian kinerja yang 

berdasarkan atas outcome (hasil) atau manfaat yang diberikan 

pemerintah desa melalui kegiatan atau program yang dilaksanakan. 
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