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ABSTRAK
Desa adalah sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya
pembaharuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa agar jauh dari kemiskinan. Desa mempunyai
peran dan wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengatur
penyeleggaraan
pemerintah,
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Sebagaimana dalam
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tujuan adanya dana desa
yaitu memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat
Desa sebagai subjek pembangunan.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah
sampel 38 responden atau pihak pengelola dana desa. Data
penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner, diproses dan
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang
digunakan dalam penetuan sampel penelitian ini adalah tekhnik
Purposive Sampling. Uji kualitas data dalam penelitian ini adalah
uji validitas Pearson Correlation dan uji reliabilitas menggunakan
Cronbach’s Alpha. Untuk uji hipotesis menggunakan uji koefisien
determinasi yang sudah disesuaikann dengan uji F, dan uji t.
Hasil data penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi
aparat pengelolaan dana desa tidak berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Menurut perspektif islam akuntabilitas merupakan sebuah amanah
yang
dijalankan
oleh
pemerintah
desa
sebagai
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Amanah tersebut berupa
pengelolaan dana desa yang baik berdasarkan regulasi dan standar
akuntansi yang berlaku.
Kata Kunci : Kompetensi Aparat, Partisipasi Masyarakat,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa
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ABSTRACT
Village is the smallest government system that demands reforms
to support the development and empowerment of rural
communities so that they are far from poverty. Village has the role
and authority to administer, manage and regulate government
administration, development, community development and village
empowerment. As in the Law Number 6 2014, that state the
purpose of village funds is to advance the economy of the village
community and overcome national development gaps and
strengthen village communities as development subjects.
This study is a quantitative study, with a sample of 38
respondents or the village fund manager/officer. The research
data were collected through questionnaires, processed and
analyzed using multiple regression analysis. The method used in
determining the sample of this study is the purposive sampling
technique. The data quality test in this study was the Pearson
Correlation validity test and the reliability test using Cronbach's
Alpha.
To test the hypothesis using the coefficient of
determination test that has been adjusted to the F test, and the t
test.
The results of this research data show that the competence of
village fund management officers does not have a positive effect
on village fund management accountability, community
participation has a positive and significant impact on village fund
management accountability, and the use of information
technology has no positive effect on village fund management
accountability. According to the Islamic perspective,
accountability is a mandate carried out by the village government
as an accountability to the community. The mandate is in the
form of good village fund management based on applicable
regulations and accounting standards.
Keywords: Apparatus Competence, Community Participation,
Utilization of Information Technology, Village Fund Management
Accountability
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Penelitian ini dibuat dengan judul “PENGARUH
KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA
DESA,
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
TERHADAP
AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi
Kasus Pada Kantor Desa Di Wilayah Kecamatan Teluk
Pandan Kabupaten Pesawaran)” peneliti akan menjelaskan
mengenai penegasan judul yang peneliti jadikan sebagai judul
penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang
jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah
pahaman dalam memahami arti judul skripsi ini:
1. Pengaruh merupakan akibat asosiatif yang mencari
peraturan nilai antar variabel.1
2. Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan, yang didukung
dengan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dan
dilandasi oleh sikap kerja yang dituntut kepada dari
individu tersebut.2
3. Aparat Pengelolaan Dana Desa disebut juga sebagai
perangkat desa. 3
4. Partisipasi Masyarakat adalah hak masyarakat untuk
terlibat dalam kegiatan pemerintahan, dalm pengambilan
keputusan
proses
kepemerintahan
agar
dapat
meminimalisir penyalahgunaan wewenang dimana

1

Sugiono, Penelitian Administrative (Bandung: Alfabeta, 2001), hal 7.
Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Lima. (Depok : PT Raja Grafindo
Persada,2017) hal 110.
3
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
2

1

2

5.

6.

7.

8.

4

masyarakat dapat memberikan kritikan ataupun masukan
terhadap pemerintah4. (Utami dan Sofyan, 2013:19)
Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan keadaan
atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi
untuk menyelesaikan tugas dan meningkatan kinerjanya.
(perdana 2018 : 22)5
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan
suatu organisasi, atas keberhasilan ataupun kegagalan
yang telah dilaksanakan kepada pemberi pelaksana yang
memiliki hak dan juga wewenang untuk dimintai
pertanggungjawaban berupa laporan atas kegiatan y ang
tekah dilaksanakan.6
Perspektif merupakan points of view-eyeglass atau cara
pandang yang membantu kita dalam mempresepsi
realitas.7
Ekonomi islam ialah ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang
diilhami oleh nilai-nilai islam dan bertujuan untuk
maslahah umat islam, kemudian berprinsip pada ayat dan
hadist.8

Utami, Sofyan, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi
Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Jurnal WRA, Vol ,
No. 1 April 2013.hal 19.
5
Khaerul Wahyu Perdana, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana
Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Daan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Di Kabupaten Bantul, (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018) hal 22-35.
6
Pusat kajian akuntabilitas keuangan negara, Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2016 ) Buku LKPP
(Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara : 2020), hal 5.
7
Departemen Pendidikan Nasional,kamus besar bahasa Indonesia, Cetakan
Empat PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, hlm.58.
8
Mustafa Edwin Naution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,
(Jakarta:Kencana, 2007), Hal.16.

3
Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah
untuk mengetahui bagaiamana Pengaruh Kompetensi Aparat
Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam pada Kantor
Desa di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran.
B. Latar Belakang Masalah
(Kushandajani, 2018) Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam
meningkatkan pembangunan nasional. Salah satu cara untuk
melakukan pembangunan tersebut adalah dengan cara
memberikan dana bagi desa dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara untuk mengelola dan menjalankan sistem
pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari
pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi.
Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh
lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan
baik. Pembangunan yang dirancanangkan pemerintah melalui
desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa
kepada seluruh desa diIndonesia.
Desa adalah sistem pemerintahan terkecil menuntut
adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa agar jauh dari kemiskinan.
Desa mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus,
mengelola dan mengatur penyeleggaraan pemerintah,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
desa. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 tahun
2014 tujuan adanya dana desa yaitu memajukan
perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan

4
pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa
sebagai subjek pembangunan.9
Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas
kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten
yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih
luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang
dilaksanakan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi,
potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas
pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan (Baihaqi et all,
2017).
Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa tahun 2015-2019
Tahun

Jumlah Anggaran

Realisasi

2015

20,67 triliun

82%

2016

46,98 triliun

97,65%

2017

60 triliun

98,54%

2018

60 triliun

99%

2019
70 triliun
Sumber : Data Kementrian Desa PDTT RI 2019
Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan
anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah
program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada
Kementrian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana
desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 5 (lima)
tahun terakhir sebesar Rp 257 triliun, tidak pernah mengalami
penurunan setiap tahunnya. Rincian dana sebagai berikut :
pada tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, tahun 2016 sebesar
9

Kushandajani, Kewenagan Desa Dan Penyelenggara Pemerintah Desa
Semarang, (Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas
Diponogoro:2018) h.41
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Rp 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018
sebesar Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 70
triliun.10
Menurut Buku Saku Dana Desa, 2017 menyebutkan
dalam pengelolaan dana desa harus memiliki 4 asas yang
harus diperhatikan, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Transparan.
Akuntabel.
Partisipatif.
Tertib dan disiplin anggaran

Pengelola dana desa harus memegang prinsip
akuntabilitas, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tablig, atau
terbuka untuk dinilai. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap
keterbukaan (transparansi) dapat mempertanggung jawabkan
sesuatu dihadapan orang lain. Dalam istilah Arab dikenal
ungkapan, “ kul al-baq walau kaana murran”, katakanlah
atau sampaikanlah kebeneran meskipun pahit rasanya.
Sehingga, akuntabilitas merupakan bagian melekat dari
kreadibilitas. Bertambah baik dan benar akuntabilitas yang
dimiliki, bertambah besar tabungan kreadibilitas sebagai hasil
dari setoran kepercayaan orang – orang kepada kita, yang
mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa
harus dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Prinsip
akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik, apabila didukung
oleh sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat
diandalkan.11
10

Kementrian desa PDTT RI 2019, h.24.
Sarifudin Mada, Lentje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel, Pengaruh
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa,
Dan Partisipasi, Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Penelolaan Dana Desa Di
Kabupaten Gorontalo, tesis program magister akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Sam Ratulangi. 2018. h 108.
11
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Gambar 1.1 Nilai Korupsi Dana Desa

Sumber : Mahkamah Agung
Dari salinan putusan Mahkamah Agung sejak 2006
sampai dengan 2017 terdapat 115 kasus dengan 122 terdakwa
korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian bagi negara
hingga Rp. 20,16 Miliar. Anggaran yang seharusnya dipakai
untuk infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, penerangan
jalan atau proyek infrastruktur lainnya, dikorupsi aparat desa
dan swasta sebanyak Rp. 4,3 Miliar. Pelaku yang paling
banyak dalam korupsi dana desa tersebut adalah Kepala Desa
sebanyak 78,7%, disusul oleh Bendahara Desa (8,2%), Staf
Desa (4,9%), dan lainnya (8,2).
Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari
Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelola keuangan
desa harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria
juga harus adanya partisipasi dari masyarakat agar publik
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mengetahui penggunaan angga ran dari dana desa tersebut.12
Adanya dana desa, berarti pengelolaan keuangan desa juga
harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar dapat
terwujudnya desa sebagai suatu pemerintahan yang mandiri,
maju, kuat dan demokratis. 13
Dalam perspektif islam telah dikemukakan prinsipprinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah
mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan oleh Allah
SWT dalam surah An – Nisa : 59 yang artinya:

        
           
         
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.14
Ayat diatas memerintahkan kepada kaum mukmin agar
menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang
menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakannya ; wahai
orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah12

Khaeril, wahyu perdana, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana
Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Di Kabupaten Bantul, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.) h.9.
13
Kustono, AS., Purnamasari, P., & Supatmoko, D., 2017, Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokomno
Kabupaten Jember Tahun 2015. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 2017,
Vol Vi (2) : 141 -147. Issn : 2355-4665. Universitas Jember Kalimantan.
14
Al- Qur’an 4 :59.
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perintah-Nya, yakni yang tercantum dalam Al-Qur’an dan
taatilah Rasul-Nya yakni Muhammad SAW. Dalam ayat
diatas juga di sebutkan ulil amri. Ulil amri adalah orang-orang
memiliki kewenangan menangani urusan kamu. Dalam hal ini
adalah pemerintah desa. Pemerintah desa dituntut untuk dapat
menjalankan pemerintahan dengan baik dan relevan.
Pemerintahan harus mampu bertanggung jawab terhadap
pengelolaan dana desa.
Prinsip tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa ini
sesuai dengan ajaran didalam Al-Qur’an yaitu surah AlBaqarah ayat 282 :
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila
kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah
penulis
menolak
untuk
menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang
kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu
mendiktekan
sendiri,
maka
hendaklah
walinya
mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada
(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu
sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang
lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan
janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan
janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya
baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan
lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika
hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual
beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu
suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,
Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha
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Mengetahui segala sesuatu. (Q.S) Al baqarah 282 )15
Dari kutipan ayat diatas jelas bahwa prinsip akuntabilitas
dalam akuntansi sangat lah penting. Hal ini juga sejalan
dengan dalil-dalil Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an manusia
telah diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada
yang berhak dan berlaku adil. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :
           
              
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-Nisa 58).16

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk
pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi
karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap
kedua yang dikarenakan administrasi yang belum lengkap
yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan
dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah
desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa,
pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan
dan

15
16

Al-Qur’an (2 :282).
Al-Qur’an (4:58)
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pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan agar
pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan,
akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek
tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mana
salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.
Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai
secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi.
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik
ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan
dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan
17

dan partisipasi masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah
(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.18
Maka sebagai seorang pemimpin sudah selayaknya dapat
menyampaikan amanah dan bertanggung jawab atas tugas
yang di ampunya selama menjadi kepala desa. Selain itu
prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dapat di
terapkan dalam pelaporan keuangan desa. Kompetensi
aparatur desa dan regulasi yang relatif cukup baru diduga
terdapat cukup banyak penyelewengan dalam tiap
pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga
monitoring dan evaluasi. Tingkat pemahaman terhadap
laporan keuangan juga menjadi acuan penting bagi perangkat
17

Chomariyah, et al, Keuangan Desa Pesisir, Malang: Inteligensia
Media, 2016, h.4.
18
Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Bogor:
Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2017, h.133
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desa guna terciptanya laporan keuangan yang baik dan
relevan. Hal ini menjadi dasar penting bagi perangkat desa
untuk dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan
dengan standar. Pemahaman laporan keuangan dimaksudkan
sebagai
kemampuan
perangkat
desa
untuk
mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta teori dalam
suatu praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Untuk mengurangi munculnya kesalahan dalam
pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat.
Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga
semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka
semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk
melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan
pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik
merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.
Dalam pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi
informasi juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan
bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan
pekerjaannya.19
Kabupaten pesawaran merupakan sebuah kabupaten di
provinsi Lampung dengan luas wilayah 1.173,77 KM2.
Kecamatan Teluk Pandan merupakan salah satu kecamatan
yang terdapat di Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi
penelitian ini akan menerima anggaran berdasarkan UU No. 6
Tahun 2014 yang mana telah dijanjikan oleh Pemerintah.
Desa yang akan menerima anggaran dana desa antara lain
Batu Menyan, Cilimus, Gebang, Hanura, Hurun, Munca,
Sidodadi, Sukajaya Lempasing, Talang Mulya, Tanjung
Agung. Ada beberapa desa yang terlambat dalam pencairan

19

Khaeril Wahyu Perdana, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana
Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa,
2018
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dana desa dikarenakan beberapa hal salah satunya yakni
belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban periode
sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kompetensi
sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang
menimbulkan belum tercapinya akuntabilitas pengelolaan
dana desa.
Berangkat dari penelitian terdahulu, maka peneliti
melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan Suci
Atiningsih, dan Aulia Cahya Ningtyas (2019) dengan judul
Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa,
Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal,
Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa, hasil penelitian
ini Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi
Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa.
Penelitian yang dilakukan Siti Umaira, dan Adnan
(2019) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat,
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hasil
penelitian ini menunjukan Partisipasi masyarakat, kompetensi
sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara
bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber
daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Pengawasan berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Selain itu ada penelitian yang dilakukan Kartika Restu
Aprilya (2018), dengan judul Pengaruh Kompetensi,
Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,
hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Aparatur,
Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi, Partisipasi
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masyarakat tidak berpengaruh
pengelolaan dana desa.

terhadap

akuntabilitas

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi
Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam
Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di
Wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran)”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka
penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
a. Banyaknya penyelewengan dana desa yang
disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas pengelolaan
dana desa.
b. Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan
keuangan desa khususnya dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa.
c. Aparat pemerintahan masih kurang transparansi
terhadap
masyarakat
khususnya
mengenai
pengelolaan keuangan desa.
d. Kurang profesionalisme aparat pemerintahan
terhadap keuangan desa.
e. Pengetahuan pengelolaan Dana Desa yang masih
terbatas.
2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat menghasilkan penelitian
yang sempurna maka, penulis memandang permasalahan
penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh
karena itu, penulis memfokuskan penelitiannya hanya
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berkaitan pada “Pengaruh Kompetensi Aparat
Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif
Islam (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di Wilayah
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakanng masalah yang telah peneliti
paparkan diatas maka peneliti menyimpulkan rumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa,
partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi
secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa,
partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi
informasi secara simultan berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran?
3. Bagaimana tinjauan dalam perspektf islam tentang
akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti
paparkan diatas maka peneliti menyimpulkan tujuan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparat pengelola
dana desa,
Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, berpengaruh secara signifikan
terhadap akuntabilitas pengelola dana desa pada
Pemerintah Desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran?
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2. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparat pengelola
dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan
teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa dalam perspektif islam secara simultan pada
desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran?
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam perspektf islam tentang
akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran?
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian
yang telah dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat
penelitian yang telah dilakukan penelitian. Berikut
pemaparan manfaat penelitian ini :
1. Kegunaan Secara Praktis
a. Bagi Penulis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi kepada penulis dan
memberikan ilmu pengetahuan terhadap studi
mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
b. Bagi Instansi Pemerintah Desa.
Bagi Instansi Pemerintah Desa, diharapkan dapat
dijadikan masukan yang bermanfaat dan bahan
pertimbangan
khusunya
mengenai
Pengaruh
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi
Masyarakat, dan Pemanfaatan teknologi Informasi
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
c. Bagi Pihak Lain.
Bagi pihak lain, diharapkan menjadi bahan yang
bermanfaat dan menambah wawasan tentang
Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,
Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan teknologi
Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa sebagai bahan untuk dikembangkan dalam
penelitian-penelitian selanjutnya.
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2. Kegunaan Secara Teoritis
a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menerapkan
pemahaman teori yang diperoleh oleh peneliti selama
dibangku kuliah dengan kondisi yang ada dilapangan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber
referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang,
khususnya kepada mahasiswa program studi
Akuntansi Syariah yang akan melakukan penelitian
yang sejenis mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat
Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan
Pemanfaatan teknologi Informasi
terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam
Perpektif Islam.
G. Tinjauan Pustaka
Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan
berbagai penelaahan terhadap penelitian terdahulu.Hal ini
dilakukan agar tidak terjadinya plagiasi. Sehingga tidak
terjadinya pembahasan yang sama dengan penelitian lainnya.
Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :
1. Penelitian yang dilakukan Suci Atiningsih, dan Aulia
Cahya Ningtyas (2019) dengan judul Pengaruh
Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi
Masyarakat, Dan Sistem Penge ndalian Internal,
Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa, hasil
penelitian ini Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa,
Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. 20
2. Penelitian yang dilakukan Siti Umaira, dan Adnan (2019)
dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat,
20

Suci Atiningsih, dan Aulia Cahya Ningtyas. 2019. Pengaruh Kompetensi
Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Penge
ndalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa. Jurnal Ilmu
Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT). Volume 10 No. 1, Mei 2019, h 10
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Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hasil
penelitian ini menunjukan Partisipasi masyarakat,
kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan
berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa
Partisipasi
masyarakat
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Pengawasan berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.21
3. Penelitian yang dilakukan Kartika Restu Aprilya (2018),
dengan judul Pengaruh Kompetensi, Komitmen
Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hasil
penelitian ini menunjukkan Kompetensi Aparatur,
Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi,
Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.22
4. Penelitian yang dilakukan Nurkhasanah, N. (2019),
dengan judul Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi
masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi
terhadap akuntaabilitas pengelolaan dana desa.
Kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan

21

Siti Umaira, dan Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat,
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).
Vol. 4, No. 3, (2019) Halaman 471-481. E-ISSN 2581-1002. h 105
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Kartika Restu Aprilya. 2018. Pengaruh Kompetensi, Komitmen
Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa. Jurnal ilmu ekonomi dan riset akuntansi. e-ISSN: 24600585, h 49

19
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 23
5. Penelitian yang dilakukan M Rizky Saputra (2019),
dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi
Masyarkat
Terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Dana Desa. Secara simultan kompetensi
aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan
partisipasi masyarkat berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
(M Rizky Saputra 2019).24
Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka terdapat
perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan diteliti
oleh penulis. Adapun persamaan adalah terkait variabel
independen (X) yaitu Kompetensi Aparat Pengelola Dana
Desa (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Pemanfaatan
Teknologi Informasi (X3), Kompetensi Aparat Pengelola
Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X) dan Variabel (Y) Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa. Sedangkan pembeda dari penelitian ini adalah
tempat penelitian, tahun penelitian dan data yang digunakan
dalam penelitian ini. Dimana data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder dengan purposive sampling pada
desa yang ada dikecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran.
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Nurkhasanah, N. 2019.Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Stewardship
Menurut Donaldson & Davis (1991), teori stewardship
adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang
tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan Individu tetapi lebih
ditujukan pada sasaran
hasil utama mereka untuk
kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi
dan sosiologi yang telah dirancang para eksekutif dalam
perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi
untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai keinginan
pemerintah pusat dan masyarakat. Teori stewardship
mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara
kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan
maksimalisasi tujuan organisasi. Teori stewardship lebih
cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak
berorientasi pada laba namun lebih condong kepada
pelayanan yang baik untuk masyarakat.
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat
menjelaskan eksistensi pemerintah desa (steward) sebagai
suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai
dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat
pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan
keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan
karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat
dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan
akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat
pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas
yang
diciptakan
pemerintah
desa
menimbulkan
responsiveness kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa
memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan
pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.
Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat
terwujud dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan
21

22
laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga
mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam
perusahaan
lebih
menjunjung
tujuan
perusahaan
dibandingkan dengan tujuan perorangan agar mencapai
sasaran. Kesadaran agar aparatur yang memilki komitmen
organisasi yang tinggi akan melakukan segala kegiatan yang
dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan
kepada publik agar menjadi lebih baik. Sedangkan
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana
desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada
masyarakat, sehingga aparatur akan dengan mudah
menjalankan kewajibannya sebagai steward untuk
memberikan pelayanan kepada publik. 25
B. Alokasi Dana Desa (ADD)
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan
bagian dari dana peritmbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara
proporsiona1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal
dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%
(sepuluhpersen).
Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari
keuangan negara. Keuangan desa didefinisikan sebagai
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
25

Donaldson, & Davis, J. H..Stewardship theory or agency theory: CEO
governance and shareholder returns. (Australian Journal of Management, 1991) h
49-64.
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yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat
pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi
keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara
langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat
pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa).26
Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa. Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72,
sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari:
1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa,
hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi
masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan
Asli Desa.
2) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota.
4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota.
5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat.
7) Lain–lain pendapatan desa yangsah. 27
C. Akuntabilitas
1. Pengertian Akunbtabilitas
Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris
(account-tability) yang berarti keadaan yang dapat
26

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan

Daerah.
27

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Alokasi Dana
Desa (ADD).
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dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas adalah bentuk
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau yang berwenang meminta
pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip
bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. 28
Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk
menjamin nilai–nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas
dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan
mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan
(Perdana, 2018). Akuntabilitas merupakan hal yang
penting untuk dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun
pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
shareholders. Sedangkan pemerintah merupakan sebuah
organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat 29
Mada, et al., (2017) mengatakan bahwa sebagai
pengelola sumber daya maka, masyarakat membutuhkan
informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan
oleh pengelola tersebut yakni pemerintah. Informasi ini
sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui
seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta

28
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mengalokasikan sumber daya tersebut.30
Lembaga Administrasi Negara RI memberikan
pengertian bahwa akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan
keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Akuntabilitas
kinerja
ini
dilakukan
dengan
memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
dietapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), proses (process), hasil
(outcames), manfaat(benefits), dan dampak (impact).31
1. Inputs, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat
atau besarnya sumber dana, sumberdaya manusia,
material, waktu, teknologis, dan sebagainya yang
digunakan untuk melaksanakan program dan atau
aktivitas.
2. Output, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan produk
(barang atau jasa) yang dihasilkan dari program dan
atau aktivitas.
3. Outcame, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan
tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas
keluaran program atau aktivitas yang sudah
dilaksanakan.
4. Benefit, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat
kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai
tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari
30
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hasil.
5. Impact, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan
dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin
dicapai dari manfaat.
Lebih diperjelas oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas
dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggung jawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung
jawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo juga
menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua
macam berikut32 :
1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability)
Pertanggung
jawaban
vertical
merupakan
pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada
entitas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung
jawaban unit – unit kerja (dinas) kepada
pemerintahan
daerah,
pertanggung
jawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan
pemerintah pusat kepada DPR.
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Pertanggung jawaban horizontal adalah pertanggung
jawaban kepada masyarakat luas.
2. Dimensi Akuntabilitas
Menurut ellwod terdapa t beberapa dimensi
akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi
sektor publik, yaitu sebagai berikut : 33
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (accountability
for legality and probity); Akuntabilitas lembaga –
32
Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah, Bogor
Ghalia Indonesia, 2017, h.133-34
33
Wenny Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Bogor :
Ghalia Indonesia, 2017, h 135.
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lembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja
dan menaati hukum yang berlaku. Berhubungan
dengan pengindaran terhadap penyalahgunaan
jawaban (abuse of power).
2. Akuntabilitas proses; berhubungan dengan apakah
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas
sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen,
dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas kbijakan; berhubungan dengan
pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun
daerah, atas kbijakan – kbijakan yang diambil
pemerintah
bersama
DPR/DPRD
terhadap
masyarakat luas.
4. Akuntabilitas program; berhubungan dengan
pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat
dicapai
atau
tidak,
dan
apakah
telah
mempertimbangkan
alternatif
program
yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.
Mardiasmo menambahkan dimensi akuntabilitas
finansial, yaitu dimensi yang mengharuskan lembagalembaga publik untuk membuat laporan keuangan guna
menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada
pihak luar.
3. Aspek-Aspek Akuntabilitas.
Akuntabilitas terdiri dari beberpa aspek sebagai
berikut:
1. Akuntabilitas merupakan komunikasi dua arah
sebagaiamana yang diterangkan oleh Auditor
General of British Columbia,yaitu merupakan sebuah
kontrak antara dua pihak.
2. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Tulang
punggung dari akuntabilitas adalah pelaporan.
3. Akuntabilitas berorientasi hasil. Pada struktur
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organisasi sektor swasta dan publik saat ini,
akuntabilitas tidak mnelihat pada input maupun
output, melainkan kepada outcome.
4. Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi
atau tanggung jawab.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari
akuntabilitas ialah agar meningkatkan kinerja tidak
untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.
4. Indikator Akuntabilitas
Menurut solihin, indikator minimum terlaksananya
akuntabilitas terdiri dari sebagai berikut :
1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan
standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya output dan outcome yang terukur.
3. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau
kelalaian dalam pelaksanaan kgitan.
5. Perangkat Indikator Akuntabilitas.
Perangkat indikator guna mengukur akuntabilitas
kinerja
organisasi
publik menurut
Mardiasmo
mencangkup hal berikut :
1. Adanya Standar Oprerating Procedure (SOP) dalam
penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan
kebujakan.
2. Adanya laporan tahunan.
3. Adanya sistem pengawasan.
4. Adanya mekanisme pertanggung jawaban.
5. Adanya laporan pertanggung jawaban periodik.
6. Adanya mekanisme reward and punishmen.
7. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara
Negara.
Dalam peraturan pemerintah RI No. 58 Tahun 2005
pasal (1), dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
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penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Akuntabilitas Dalam Perpektif Islam
Pada prinsipnya tanggung jawab dalam islam itu
berdasarkan atas perbuatan individu saja sebagaimana
ditegaskan dalam beberapa ayat seperti ayatt 164 surat
Al-An’am :
             
             
    
164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan
selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala
sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain.”
Dalam surat Al – Mudatstsir ayat 38 dinyatakan :
     
38. tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya,
Akan tetapi perbuatan individu itu merupakan suatu
gerakan yang dilakukan seorang pada waktu, tempat dan
kondisi – kondisi tertentu ysng mungkin bisa
meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain.
Tanggung jawab bukan hanya terhadap apa yang
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diperbuatnya akan tetapi meluas sampai semua akibat dan
bekas-bekas dari pernuatan tersebut. Orang yang
meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah
atau anak yang sholeh , semuanya akan meninggalkan
bekas sampai kapanpun. Dapat dilihat orang yang berbuat
baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau
menanggung dosanya ditambah dengan pahala atau dosa
orang-orang yang meniru perbuatannya.
Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan
kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi
kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi pula
tanggungjawabnya.
Seorang
pemimpin
Negara
bertanggung jawab atas prilaku dirinya, keluarganya,
saudara – saudaranya, masyarakat dan rakyatnya.
Pemimpin dalam level apapun akan mempertanggungjawabannya dihadapan Allah atas semua
perbuatannya disamping seluruh apa yang terjadi pada
rakyat yang dipimpinnya. Baik dan buruknya prilaku dan
keadaan rakyat tergantung kepada pemimpinnya.
Sebagaimana
rakyat
juga
akan
dimintai
pertanggungjawabannya
ketika
memilih
seorang
pemimpin. Bila mereka memilih pemimpin yang bodoh
dan tidak memeiliki kapabilitas serta akseptabilitas
sehingga kelak pemimpin itu akan membawa rakyatnya
ke jurang kedurhakaan rakyat juga dibebani
pertanggungjawaban.
D. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
1. Pengertian kompetensi
Kompetensi menurut Spencer dapat didefinisikan
sebagai karakteteristik yang mendasari seseorang
berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam
pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang
memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab akibat
dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau
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berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada
situasi tertentu.34
Pengertian dan arti kompetensi menurut Armstrong,
menyatakan bahwa kompetensi adalah dimensi tindakan
dari tugas, dimana tindakan tersebut dipakai oleh
karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka
dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan
dalam bentuk ysng berbeda – beda dan tingkatan
kinerjanya. Sedangkan menurut Mc Clelland mengatakan
bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar
personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya
seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada
situasi tertentu. Namun demikian, pendapat ahli lainya
mengatakan bahwa kompetensi berhubungan dengan
sikap, watak kepribadian dan pengetahuan yang
diperolehnya.
Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan
kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu unsur
pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa,
perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam
membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya
manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang
terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat
didayagunakan oleh organisasi (Indrianasari, 2017).
Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa
menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan
denga. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat
adanya desentralisasi maksimal fiskal yang diserahkan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan
pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan
persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan
adalah sumber daya manusia35
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Widyatama, A., & Novita, L. (Pengaruh Kompetensi dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola
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Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar
pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai
aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan,
pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk
mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai
syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia
harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian
yang berkaitan dengan pekerjaannya.36
2. Kompetensi Individu
Tujuan kebutuhan dalam penentuan tingkat atau level
kompetensi seseorang hanyalah untuk mengetahui tingkat
kinerja orang tersebut apabila ia akan melakukan suatu
pekerjaan, apakah hasilnya mereka nanti termasuk dalam
kategori tinggi atau dibawah rata-rata. Kemampuan
atau kompetensi seseorang termasuk dalam kategori
tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan
ditunjukkan, apabila ia sudah melakukan pekerjaan
(sudah bekerja). Sebaliknya, apabila mempunyai
kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja
rendah pula. Dalam setiap individu seseorang terdapat
beberapa karakteristik kempetensi dasar, yang terdiri atas
berikut ini :37
1. Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang
mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang
tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu.
Misalnya percaya diri (self confidence), kontrol diri
(self control), ketabahan atau daya tahan (hardiness).

Alokasi Dana Desa ( ADD ). Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia,
02(02), 2017).h 1–20.
36

Dewi, Ni Komang dan Gayatri.Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,
26, 2019), h 49–56
37

Moeherino, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta :
Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2014, h.14
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2. Motif
(motive),
yaitu
sesuatu
yang
diinginkan seseorang atau secara konsisten
dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu
tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan
untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (self concept) adalah sikap dan nilai-nilai
yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut
dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai
(value) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang
untuk melakukan sesuatu.
4. Pengetahuan
(knowledge),
yaitu
informasi
yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau
pada area tertentu.
5. Keahlian atau ketrampilan (skil), yaitu kemampuan
untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik
maupun mental.
Dalam kompetensi ini dapat dikatagorikan atau
diklompokan menjadi dua, yaitu terdiri atas kompetensi
threshold atau dapat disebut kompetensi minimum yaitu
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang,
misalnya kemampuan pengetahuan atau keahlian dasar
seperti kemampuan membaca dan menulis, dan
kompetensi differentiating yaitu kompetensi yang
membedakan seseorang berkinerja tinggi atau berkinerja
rendah dengan karyawan lainnya, misalnya seseorang
yang memiliki orientasi motivasi tinggi biasanya yang
diperhatikan adalah pada tujuan melebihi apa yang
ditargetkan oleh perusahaan dalam standar kerja.38
3. Kompetensi Jabatan
Kompetensi jabatan (job competency), mempunyai
peran yang sangat penting dan harus mendapat perhatian
serius dari pihak manajemen karena aspek kompetensi
jabatan ini sudah banyak digunakan sebagai dasar
38
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta :
Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2014, h.14-15.
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penentu posisi jabatan calon karyawan atau calon pejabat
yang akan menduduki suatu jabatan.
Seseorang agar mendapatkan kinerja tinggi secara
maksimal seharusnya antara kompetensi individu yang
dimiliki,harus sesuai atau cocok dengan dengan
kompetensi jabatan yang diembannya, hal ini dapat
mengakibatkan atau terjadi kecocokan (matching)
dan kesesuaian dengan kemapuan yang dimilikinya.
Berdasarkan standar yang ada pada kompetensi
jabatan, tercakup dua komponen yang mendasar, yaitu
kompetensi utama dan kompetensi pendukung,
rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Kompetensi utama merupakan kompetensi yang
harus dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu
jabatan atau tugas pekerjaan pada lingkup tertentu,
agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik,
maka harus meliputi berikut ini :
a. Akuntabilitas
b. Organisasi pembelajar
c. Perencanaan stratejik
d. Menentukan masalah dan memecahkannya
e. Manajemen kebijakan
f. Manajemen kerjasama
g. Manajemen perubahan
h. Manajemen kinerja (management for result))
i. Manajemen kualitas pelayaanan
2. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang
diperlukan untuk membantu atau mendukung
terwujudnya pelaksanaan jabatan tertentu, yang
terdiri atas:
a. Komunikasi
b. Teknologi informasi
4. Kompetensi Dalam Perspektif Islam
Islam berpandangan bahwa kepemimpinan itu
melingkupi semua level kehidupan, dalam menjalankan
prinsip-prinsip kepimpinan berbasis pada tanggung
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jawab atas sebuah aktivitas yang telah dilakukan. Sifat
dan kualitas tanggung jawab yang dimaksud dalam
konsep Islam disesuaikan dengan pekerjaan serta
kompetensi masing-masing pemimpin. Atas dasar inilah
konsep kepemimpinan Islam sangat memperhatikan
pentingnya kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki
para pemimpin dalam menjalankan tugasnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya,
“Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat
kehancurannya”. Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu
ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat; Rasulullah
bersabda “Apabila perkara itu diserahkan kepada orang
yang bukan ahlinya,maka tunggulah kehancurannya”.
(HR. Bukhari).
Rasulullah memerintahkan kepada umat manusia
agar beretos kerja yang tinggi, yang mana selalu
berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan
keahlianya sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari
al-Qur‟an seperti yang disebutkan :

ِ
ِ ِ
:صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ َ ق:ت
ْ ََع ْن َعائ َش َة َرض َي اهللُ َعْن َها قَال
َ ال َر ُس ْو ُل اهلل
ِ ِ إِ ّن اللَّو تَعاىل ُُِي
َح ُد ُك ْم َع َمالً أَ ْن يُتْ ِقنَوُ (رواه الطربين
َ َ
َ ب إذَا َعم َل أ
ّ
)والبيهقي
Artinya : Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah
bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang
yang apabila bekerja, mengerjakannya secara
profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No:
334).
Maka dari itu umat manusia secara keseluruhan
daapt memperbaiki kinerjanya secara baik sehingga
dapat memperbaiki kualitas SDM kita menuju SDM
yang unggul dan dapat bersaing dengan dunia.
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E. Partisipasi Masyarakat
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat
Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata
bahasa Inggris participation yang berarti peran serta.
Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat
diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan
secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto
dalam Sembodo menjelaskan bahwa partisipasi itu
merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya
interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga
kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat
inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses
deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan,
belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa
terjadi.39
Partisipasi
masyarakat
adalah
keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah
dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk
menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi
masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses
mengevaluasi perubahan yang terjadi 40. Menurut
Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:
1) Faktor internal, mencakup karakteristik individu
yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik
individu mencakup umur, tingkat pendidikan,
jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan,
pengalaman berkelompok.
39

Moch Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasispartisipasi
Masyarakat, Malang : Setara Press, 2014, h. 141
40
Isbandi, Rukminto. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset
Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan.( Depok: FISIP UI Press. 2007).
h68.
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2) Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin
antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang
dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan
dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika
sambutan
pihak
pengelola
positif
dan
menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung
dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif
dan tepat dibutuhkan oleh sasaran. maka sasaran
tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam
proyek.41
Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru
akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang
melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk
meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang
muncul terhadap tingginya ketidak percayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat
antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat
pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab
(Mada, et al., 2017).
Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat
yang tidak bisa terlepaskan dalam setiap kegiatan, yaitu
dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana
dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso bahwa tujuan
utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan
tujuan. Partisipasi dapat terwujud jika struktur
kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi
dan memutuskan persoalan mereka sendiri, dan adanya
keterwakilan masyarakat secara proporsional didalam
setiap proses pengambilan kebijakan atas nama
kepentingan bersama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
41

Pangestu..Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan
Perhutanan Sosial (Studi Kasus di KPH (Cianjur, Jawa Barat).Tesis. Institut
Pertanian Bogor : 1995) h 47.
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bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya
ada 4 (empat) macam, yaitu: 42
1. Partisipasi
dalam
pembuatan
(participation in decision making).

keputusan

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in
implementation)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation
in benefits)
4. Partisipasi dalam
evaluation)

evaluasi

(participation

in

2. Partisipasi Dalam Persepektif Islam
Islam memngajarkan bahwa masalah masalah yang
terkait
dengan
kepentingan
umum
diputuskan
berdasarkan dari partisipasi umat. Al-Qur,an memberi
petunjuk bahwa kesepakatan dan partisispasi umat
diperoleh dengancara syura atau musyawarah. Ini sesuai
dengan Qs. Asy-Syura ayat 38 :

ِ
الص ٰلوةَۖ َواَْمُرُى ْم ُش ْوٰرى بَْي نَ ُه ْمۖ َوِِمَّا
َّ استَ َجابُ ْوا لَِرهِّبِ ْم َواَقَ ُاموا
ْ َوالَّذيْ َن
ۖ ٰه ْم يُنْ ِف ُق ْو َن
ُ َرَزقْ ن
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka;
dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang
Kami berikan kepada mereka”

42
Moch Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasispartisipasi
Masyarakat, Malang : Setara Press, 2014, h 153
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F.

Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.

Pengertian Teknologi Informasi
Teknologi informasi merupakan kumpulan dari
beberapa unsur teknologi seperti komputer perangkat
(hardware dan software), database, jaringan dan jenis
lainnya yang berhubungan dengan
teknologi.
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan
atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan
teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan
kinerjanya.
Pemanfaatan
teknologi
informasi
mencangkup (pengolahan data, pengolahan informasi,
sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik)
(Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi menjadi hal
yang penting guna mempermudah pekerjaaan untuk
mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai
keperluan para pemegang kpentingan untuk mengambil
tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayaan
yang baik kepada publik (Aulia, 2018).
Dalam Oxford English Dictonary Edisi ke-2
mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan
software, dan bisa termasuk dalam jaringan dan
telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis dan
usaha. Menurut Haag dan Keen, teknologi informasi
adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja
dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang
berhubungan dengan pemrosesan informasi.43

2. Peranan Teknologi Informasi Dibidang Pemerintahan
Hampir setiap perkantoran maupun instansi
pemerintah telah
menggunakan
komputer.
Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data
administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public

43
Murhada dan Yo Ceng Giap, Pengantar Teknologi Informasi, Tanggerang
: Mitra Wacana Media, 2011, h.1.
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service), pengolahan dan dokumentasi data penduduk,
perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lainlain.44
E-Government
adalah penggunaan
teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi
informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk
baru seperti : G2C (Government to Citizen), G2B
(Government to Business), dan G2G (Government to
Government). Bahkan saat ini dengan adanya egovernment, komputer memiliki peran yang sangat
penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi
berbagai
kebijakan,
melakukan
pemberdayaan
masyarakat, termasuk kerjasama antara pemerintah,
masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi
wilayah dan parawisata, dan sebagainya.

Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam
masa yang akan datang akan digunakan untuk
pengambilan keputusan politik, misalnya untuk
pemelihan umum yang konsep tersebut telah muncul
di beberapa Negara maju. Selain itu masyarakat bisa
menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para
eksekutif dan legislative pemerintah melalui e-mail
atau form elektronik melalui web yang dibangun
pemerintah setempat.
3. Teknologi Informasi Dalam Perspektif Islam
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
saat ini berkembang
dengan pesat seiring dengan
penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam
bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu
menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan
teknologi informasi, mulai dari sistem
komunikasi

44

Ibid. h.15
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sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua
arah (interaktif).
Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahankemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia
sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia
sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah
telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada
manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah
agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu yang
tersirat dari firman Allah dalam Alquran Surat ArRahman Ayat 33 yaitu:

ِ ِ ِ ْاْلن
ِْ ٰٰيَع َشر ا ْْلِ هن و
ِ الس ٰم ٰو ِت َو ْاْلَْر
ض
َّ استَطَ ْعتُ ْم اَ ْن تَنْ ُف ُذ ْوا ِم ْن اَقْطَا ِر
ْ س ان
َ
َ ْ
ِ
ِ
ٰ
٣٣ - ۖفَانْ ُف ُذ ْواۖ َْل تَ ْن ُف ُذ ْو َن اَّْل ب ُسلْط ٍن

Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup
menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka
tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya
kecuali dengan kekuatan (dari Allah).
(Qs. ArRahman:33)
Beberapa ahli menjelaskan kata sulthan dengan
berbagai macam arti, ada yang mengartikan dengan
kekuatan, dan kekuasaan, ada pula yang mengartikan
dengan ilmu pengetahuan, kemampuan dan sebagainya.
Maka
yang dimaksud darinya adalah kelapangan dan
kedalaman ilmu.
Abdul Al-Razzaq Naufal dalam bukunya AlMuslimun wa al-Ilm al-Hadis, mengartikan kata
“sulthan” dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau
teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini
memberi isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak
mustahil untuk menembus ruang angkasa, bila ilmu
pengetahuan dan kemampuannya atau teknologinya
memadai.
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Ayat tersebut anjuran bagi siapapun yang
bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk
berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya
sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan
bumi. Namun Al Quran memberi peringatan agar
manusia bersifat realistik, sebab betapapun baiknya
rencana namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan
maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah
apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sulthan,
yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan,
kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa
penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan
manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi
luar angkasa. Oleh karena itu, manusia ditantang
dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
G. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagi faktor
yang telah di identifikasi sebagai masalah yang
penting.Kerangka pemikiran juga menjelaskan sementara
terhadap gejala yang menjadi masalah dalam penelitian. Alur
berfikir yang didasarkan pada teori-teori terdahulu dan juga
pengalaman-pengalaman empiris, merupakan dasar untuk
menyusun kerangka berfikir yang berguna untuk membangun
suatu hipotesis.Dengan demikian kerangka berfikir
merupakan dasar penyusunan suatu hipotesis penelitian.45
Maka agar penelitian ini memiliki alur yang jelas,
penelitian ini akan menggambarkan kerangka berfikir sebagai
kerangka dalam penelitian ini. Kerangka ini akan
menjelaskan variable Independen (X) yaitu Pengaruh
Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X1), Partisipasi
45

Ismali Nurdin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : sahabat
cendekia, 2019), h.125
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Masyarakat (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3),
dan (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dalam
Perspektif Islam).
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

(X1)
Pengaruh Kompetensi
Aparat Pengelolaan
Dana Desa

(X2)
Partisipasi
Masyarakat

(Y)
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana
Desa

(X3)
Pemanfaatan
Teknologi Informasi

Ket :

Perspektif Islam

Uji Parsial
Uji Simultan
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H. Hipotesis
Hipotesis adalah hubungan antar variabel dengan
variabel, yang sifatnya adalah sementara atau dugaan yang
sifatnya lemah. Lemah yang dimaksdukan adalah benar atau
tidaknya suatu pernyataan dalam hipotesis46 Hipotesis juga
diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan
masalah dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut dapat
berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih,
perbandingan atau variabel mandiri. Jadi jika mengacu
terhadap pengertian diatas, hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang arus
diuji terlebih dahulu kebenarannya. 47 Berdasarkan penjelasan
diatas maka hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah yang kebenarannya harus diuji terlebih
dahulu.
a. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana
Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa.
Sumber daya manusia yang baik, kompeten dan
berkualitas, dapat menghasilkan aparatur yang baik
pula, hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas,
yaitu sumber daya manusia merupakan faktor yang
sangat penting yang perlu dimiliki aparatur
pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Hal ini
sejalan pula dengan teori stewardship dimana
aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki
kewajiban
untuk
melayani
sebagai
wujud
akuntabilitas sehingga pada saat pengambilan
keputusan yang baik guna memberikan pelayanan
yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya
46

Muclih Ansori, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya : Airlangga
University Press, 2017), h.41
47
Indra Jaya, Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, (Jakarta :
Prenadamedia Group, 2019) h.93.
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dimiliki oleh seorang aparatur. Kartika Ratu Aprliya
(2018), Siti Umaira, et al. (2019), Suci Atiningsih, et
al. (2019) sehhingga peneliti mengajukan hipotesis :
H1 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
berpengaruh
positif
terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa.
b. Pengaruh Partisipasi Masyarakat
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

terhadap

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang
diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa
yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.
Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan
masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap
program pembangunan, namun masyarakat juga
dilibatkan dalam
mengidentifikasi masalah dan
pontesi yang ada di masyarakat. Pengelolaan dana
desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab
prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah
pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai
apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam
kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
dari program pembangunan maupun pengembangan
masyarakat pedesaan.
Hal ini sejalan dengan teori teori stewardship,
bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa
dengan memberikan pertanggungjawaban segala
aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan
responsiveness kepada masyarakat. Responsif ini
dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari
masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja
dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan
atau permintaan masyarakat. Dimensi responsif ini
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berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang
dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal
meningkatkan pembangunan dan pengambilan
keputusan untuk kedepannya. Perdana (2018), Aulia
(2018), M. Rizky Saputra (2019). Sehhingga peneliti
mengajukan hipotesis :
H2 :Partisipasi Masyarakat pengelola dana desa
berpengaruh
positif
terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa.
c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Teknologi
Informasi
adalah
sekumpulan
perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data
dan meyampaikan informasi kepada masyarakat dan
juga dapat mempermudah pekerjaan para paratur
dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang
dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggung
jawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas
Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat
yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi
dalam
melaksanakan
tugasnya.
Pemanfaatan
teknologi informasi akan sangat membantu
mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan
penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi
berbagai kesalahan karena semua aktivitas
pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih
sistematis.
Pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur
dalam mengolah dan mempertanggung jawabkan
kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini
sesuai
dengan
teori
stewardship,
dengan
memanfaatkan teknologi informasi secara langsung
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aparatur lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa,
sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan
kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai
wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Ariesta
(2013), Perdana (2018), Nurkhasanah, N. (2019),
sehhingga peneliti mengajukan hipotesis :
H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh
positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa.
d. Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa,
Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi
Informasi berpengaruh secara simultan terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
Menurut Anggun Uli Febriani (2020), dengan
judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Pengelolan Dana Desa di Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera
Selatan, mendapatai hasil bahwa kompetensi aparatur
desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi
informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh
secara signifikan dan simultan tehadap terhadap
pengelolan dana desa. 48 Maka daiajukan hipotesis
yaitu:
H4 : Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa,
Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi
Informasi berpengaruh secara simultan terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
48
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