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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini dibuat dengan judul “PENGARUH 

PEMAHAMAN DAN PERAN PERANGKAT DESA 

TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA 

DESA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi 

Pada Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)”.  Penulis 

akan menjelaskan mengenai penegasan judul yang akan dijadikan 

skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai 

judul dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami 

arti judul skripsi ini : 

1. Pengaruh 

     Pengaruh merupakan akibat asosiatif yang mencari pertautan 

nilai antar variabel.
1
 

2. Pemahaman  

     Penguasaan suatu ilmu atau teori menggunakan mental yang 

mampu berimajinasi dalam mengaplikasikan suatu ilmu atau teori 

tersebut.
2
 

3. Peran  Perangkat desa  

     Seberapa jauh keikutsertaan dan keterlibatan perangkat desa 

dalam pengelolaan dana desa.
3
  Dalam pengelolaan dana desa 

aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris  desa hingga 

kepala dusun di beri tanggungjawab dalam    melaksanakan 

pengelolaan dana desa. 

4. Akuntabilitas  

                                                             
1Sugiono, Penelitian Administrative, (Bandung:ALFABETA,2001),7 
2 Sardiman, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta : Kementrian 

Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka,2014)  
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, 

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 Ayat (5). 
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Bentuk pertanggungjawaban seseorang (pemimpin, pejabat 

atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja 

atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi 

dalam bentuk pelaporan yang telah di tetapkan secara periodik.
4
 

5. Pengelolaan dana desa  

Keseluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjwaban keuangan 

desa.
5
 Demikian yang dimaksud diatas adalah penelitian 

mengenai pengaruh tingkat   pemahaman dan peran perangkat 

desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam 

perspektif islam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan desa secara yuridis dalam undang-undang nomor 6 

tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republlik Indonesia.
6
 Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil 

dalam satuan pemerintah Republik Indonesia. Meskipun demikian, 

pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam 

pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan 

                                                             
       4Dwi Novrinda Setiana dan Nur Laila Yuliani, “Pengaruh pemahaman dan Peran 

Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Urecol, 

Vol., 1 (April 2018), 205-206, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.ummgl.ac.id
/index.php/urecol/article/. 

5 Sri Mulyani Indarwani, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta : Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia, 2017), 47. 
6 Undang- Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, 

Pasal 1 Ayat (1). 
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maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat 

pemerataan kesejahteraan akan terwujud.
7
 Sebagai mana yang 

tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. 

Peraturan tersebut merupakan political will dari pemerintah yang 

dapat diharapkan akan membawa  perubahan – perubahan penting 

yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
8
  

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indarwati 

menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintah telah menganggarkan 

dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 

2015, Dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 Triliun dengan rata – 

rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 

2016, dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 Triliun  dengan rata-

rata desa mendapatkan dana sebesar 628 juta dan di tahun 2017 

kembali meningkat menjadi 60 Triliun dengan rata – rata desa 

mendapatkan anggaran dana sebesar 800 juta. Besarnya jumlah dana 

yang di anggarkan pemerintah pusat maka diperlukannya pengawasan  

dan pertanggungjawaban penuh dari pihak 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.
9
 

Besarnya dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat 

membuat permasalahan baru. Berdasarkan Indonesia Corruption 

Watch (ICW) dalam media KOMPAS.COM  sejak tahun 2015 sampai 

dengan 2018 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan, 

tercatat sedikitnya ada 252 kasus korupsi dana desa dengan 184 

tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar 

                                                             
7 Ibid., 207 
8 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah 
9 Ibid., 3 
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rupiah”. Peningkatan kasus korupsi tercatat sebagai berikut dalam 

tabel 1.1.
10

  

 

Tabel 1.1 

Kasus Korupsi 

Tahun Kasus Korupsi 

2015 15 Kepala Desa 

2016 61 Kepala Desa 

2017 66 Kepala Desa 

2018 89 Kepala Desa 

Sumber : CNN Indonesia 

Banyaknya tindakan korupsi tersebut kerugian yang tercatat 

hingga mencapai 107,7 miliar rupiah. Namun disisi lain, berdasarkan 

temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagaian kasus 

korupsi di tingkat desa bukan berdasrakan kejahatan, melainkan 

kurang pemahaman kepala desa dalam memanfaatkan anggaran 

desa.
11

 Anggaran desa yang cukup besar tentunya akan membutuhkan 

pengelolaan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari 

peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan masyarakat 

desa dapat terwujud. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana 

desa, tidak menutup kemungkinan risiko terjadinya kesalahan baik 

bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan 

permasalahan hukum karena belum memadainya kepala desa dan 

aparatur desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjwaban keuangan desa. Pemahaman laporan keuangan 

dimaksudkan sebagai kemampuan perangkat desa untuk 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta teori dalam suatu 

                                                             
10 Andri Novelino, ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat,” CNN 

Indonesia, 2019, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.cnnindonesia.co
m/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-

meningkat. 
11 Rivki, “Dana Desa Rawan Dikorupsi, Kades Perlu Dampingi Paralegal,” 

News.Detik.Com, 2015, https://news.detik.com/berita/d-3016519/dana-desa-rawan-
dikorupsi-kades-perlu-didampingi-paralegal. 
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praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, kepala desa 

dan perangkat yang lain merupakan pelaku dalam pengalokasian dan 

penggunaan dana desa tersebut. 

Peran perangkat desa sesuai yang tertuang dalam undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal (23) adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang 

disebut lain. Kepala desa dapat bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinanan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka 

dibutuhkan pengelolaan yang mampu untuk melaksanakan amanat 

undang-undang tersebut. Dalam hal ini perangkat desa sesuai undang-

undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 48 yang dimaksud terdiri dari 

sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang 

bertugas membantu kepala desa adalah sebagai pengelolaan 

administratif desa.
12

 Sebagai pembantu pelaksanaan teknis, perangkat 

desa dituntut untuk dapat menjalankan pengelolaan desa baik secara 

adminitratif maupun subtantif. Selain dari pada itu, pengelolaan dana 

desa juga akan menimbulkan berbagai perspektif masyarakat terhadap 

laporan keuangan desa.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan 

tentang pengelolaan keuangan yang akuntabilitas.
13

Konsep 

akuntabilitas adalah kewajiban/amanah pemegang kekuasaan 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 tersebut.
14

 Akuntabilitas merupakan syarat 

untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

                                                             
12

 Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, 

Pasal 23 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 
14 Raba Manggaukang, Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi, (Malang : 

UMM PRESS, 2020), 25. 



6 

 

 
 

demokratis dan amanah (good governance). Pemerintah yang 

berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut 

mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan 

berasaskan pada prinsip keterbukaan dan transparan. Asas-asas 

akuntabilitas tersebut sebagai upaya dari pemerintah untuk 

mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang 

dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangkan NKRI. Agenda tersebut merupakan tujuan-tujuan 

pemerintah pusat untuk memajukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui unit-unit pemerintah daerah dan desa. Akuntabilitas 

merupakan sebuah konsep tidak hanya pada pemerintah pusat saja, 

melainkan juga pada pemerintah lingkup terkecil yaitu desa.
15

 

Akuntabilitas dalam pandangan akuntansi syariah merupakan 

sebuah konsep pelaporan pertanggungjawaban yang berlandaskan 

pada norma-norma keadilan dan kemanusiaan sesuai dalil-dalil Al-

Quran dan Hadist. Pemerintahan harus mampu bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam Al-Quran 

dipandang sebagai sebuah amanat dan keadilan. Sesuai dengan dalil 

Al-Quran Surah An-Nisa:58 : 

إِ  َٗ ْٕيَِٖا  اَّاِت إِىَٚ أَ ٍَ ٗاألَ  ُْ تَُؤدُّ ٌْ أ ُس ُم ٍُ َُّ هللاَ َٝأْ  ُْ  اذَ إ َِ اىَّْا ِض أ ْٞ ٌْ بَ تُ َْ َحَن

ًْٞسا  ًْٞعا بَِص َِ َُ َس ِٔ إَّّاهللَ َما ٌْ بِ ا َِٝعظُُن ََّ َُّ هللاَ ِِّع ٘ا بِاْىَعْدِه إ َُ  تْحُن

      “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 

diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh Allah sebaik-bainya yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha Melihat “ 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dan hadist yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad mengungkapkan bahwa semua amanat yang harus 

                                                             
15 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 
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disampaikan kepada orang lain. Amanat tersebut berupa  salat, zakat, 

puasa kifarat, semua jenis nazar dan lain sebagaunya yang semisal di 

percayakan seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. 

Dalam hal ini berdasarkan ayat diatas, sebagai seorang pemimpin 

diharuskan untuk dapat menyampaikan amanah dan 

bertanggungjawab atas tugas yang di ampunya selama menjadi kepala 

desa. Selain itu, prinsip akuntabilitas  pengelolaan dana desa juga 

dapat di terapkan dalam pelaporan keuangan desa. Prinsip keadilan 

menjadi hal yang penting dalam penerapan akuntabilitas dalam 

perspektif akuntansi syariah. 

Provinsi Lampung mulai dari tahun 2014 sampai 2019 

mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
16

 

Tabel 1.2 

Predikat Laporan Keuangan Provinsi Lampung 

Tahun Predikat 

2014 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

2015 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

2016 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

2017 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

2018 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

2019 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

Sumber: Diskominfotik Provinsi Lampung 

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep tidak hanya pada 

pemerintah pusat saja, melainkan juga pada pemerintah lingkup 

terkecil yaitu desa. Provinsi Lampung memiliki 2.435 Desa, dengan 

mendapat alokasi Rp2,454 triliun pada tahun 2020. Perinciannya, 

Lampung Tengah Rp313,43 miliar, Tanggamus Rp293,68 miliar, 

Lampung Timur Rp281,37 miliar, Lampung Selatan Rp263,69 miliar, 

                                                             
16 Diskominfotik, “Pemerintah Provinsi Lampung Menerima Piagam 

Penghargaan Opini WTP Tahun 2019 dan Plakat Enam Kali Berturut-Turut Dari 

Kemenkeu RI,” Diskominfotik, 2020, ttps://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-

post/pemerintah-provinsi-lampung-menerima-piagam-penghargaan-opini-wtp-tahun-
2019-dan-plakat-enam-kali-berturut-turut-dari-kemenkeu-ri 
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Lampung Utara Rp248,16 miliar, Way Kanan Rp187,68 miliar, 

Pesawaran Rp157,34 miliar, Tulangbawang Rp134,86 miliar, 

Pringsewu Rp129,66 miliar, Lampung Barat Rp127,43 miliar, Pesisir 

Barat Rp121,01 miliar, Mesuji Rp103,82 miliar, dan Tulangbawang 

Barat Rp91,90 miliar.
17

 

Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan merupakan salah satu desa mulai dari tahun 2018 

sampai 2020 yang memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah 

Pusat. Desa ini sebagai desa yang terpilih sebagai lokasi penelitian 

karena desa ini mengelola dana desa yang meningkat setiap tahunnya. 

Adapun dana desa di Desa Way Galih digunakan untuk 4 (empat) 

kegiatan, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  Rincian dana desa way galih telah terinci dalam tabel 1.3  

Tabel 1.3 

Rincian Anggaran Desa 

Keterangan 2018 2019 2020 

Dana desa 1.493.134.660 1.708.112.199 2.009.317.531 

Alokasi dana 

desa 

433.614.568 437.931.852 868.440.831 

Sumber : Pemerintah Desa Way Galih, 2018-2020 

Tabel 1.3 menunjukan  bahwa anggaran dana desa setiap 

tahunnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dana desa 

yang diterima pada tahun 2018 adalah sebesar 1.493.134.660 

kemudian pada tahun 2019 pemerintah desa mendapat dana sebesar 

1.708.112.199 hingga pada tahun 2020 pemerintahan desa 

mendapatkan dana sebesar 2.009.317.531 Hal ini di ikuti oleh alokasi 

dana desa yang juga terus meningkat. Namun dilihat dari prioritas 

peningkatan dana desa, pengalokasian dana desa tahun 2018 dan 2019 

tidak begitu signifikan hanya sebesar 433.614.568 dan 437.931.852 

                                                             
17 Asrian Hendi Caya, “Dana Desa Yang Berkinerja,” Universita Lampung 

Bersinergi dan Berinovasi Demi Negeri,2020, https://www.unila.ac.id/dana-desa-
yang-berkinerja/ 
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dibandingkan tahun 2020 sebesar 868.440.831. Selain itu, menurut 

Tri Sutrada selaku Kasi Pemerintahan mengungkapkan bahwa 

aparatur desa yang mendapatkan pelatihan laporan keuangan secara 

langsung dari pemerintah kabupaten hanya sebatas kepala desa, 

sekretaris desa, dan operator desa. Aparatur desa yang lain tidak 

mendapatkan pelatihan terkait laporan keuangan desa.
18

 

 

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN 

DAN PERANAN PERANGKAT DESA TERHADAP 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM 

PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi Pada Desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang )”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas terhadap faktor 

yang mempengaruhi pengeloalaan dana desa, maka masalah yang 

akan dikaji penelitian ini dibatasi pada variabel yang diangkatnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penelitian yang 

berkaitan dengan “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat 

Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dan Desa Dalam 

Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang)”. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa ? 

2. Adakah pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa ? 

3. Bagaimana pandangan perspektif akuntansi syariah terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa ? 

 

                                                             
18  Tri Sutrada, “Pelatihan Laporan Keuangan Desa”, Wawancara, 

Desember 27, 2020 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui   pengaruh pemahaman perangkat desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa . 

2. Untuk mengetahui pengaruh peranan perangkat desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.    

3. Untuk mengkaji pandangan perspektif islam terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

 

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 ilmu pengetahuan terhadap studi 

mengenai akuntabilitas pengelolaan dana   desa. 

b. Bagi Instansi  

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada instansi dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana 

desa sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dana 

desa. 

c. Bagi masyarakat 

     Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

menerapkan pemahaman teori yang diperoleh oleh peneliti 

selama dibangku kuliah dengan kondisi di Lapangan. 

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 
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Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang. 

 

G. Kajian PenelitianTerdahulu Yang Relevan 

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 oleh Sahala Purba pada tahun 2020 

dengan judul penelitian “ Pengaruh Pemahaman dan Peran 

Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori kabupaten 

Tapanuli tengah). Metode yang digunakan adalah purposive 

sampling dimana, Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala urusan 

keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesra 

dan kepala dusun dengan tingkat pendidikan SMA/ SLTA 

sederajat. Hasil dari penelitian ini adalah peran perangkat desa 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan desa 

sedangkan pemahaman tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan desa.
19

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novindra Dwi Setiana dan Nur 

Yuliana pada tahun 2017 dengan judul penelitian pengaruh 

Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan 

Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

porpusive sampling dengan 84 responden. Hasil dari penelitian 

ini adalah pemahaman tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa sedangkan peran perangkat desa 

                                                             
19 Sahala Purba, “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 

Kontemporer), Vol., 3 no.1 (2020): 10, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.umsu.ac.id/in
dex.php/JAKK/article/view/5699. 
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berpengaruh positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa.
20

 

3. Penelitian dilakukan oleh Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika pada 

tahun 2019 dengan judul penelitian peran perangkat desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perangkat 

desa telah banyak berperan dalam pengelolaan dana desa namun 

untuk pengetahuan perangkat desa mengenai pengelolaan dana 

desa masih kurang.
21

 

4. Penelitian dilakukan oleh Neny Tri Indrianasari pada tahun 2017 

dengan judul penelitian peran perangkat desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa karangsari 

kecamatan sukodono). Metode yang digunakan adalah porpusive 

sampling. Hasil penelitian ini adalah peran perangkat desa 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
22

 

5. Penelitian dilakukan oleh Surya Dailati dan Sudaryanto pada 

tahun 2016 dengan judul penelitian peningkatan pemahaman UU 

No. 6 Tahun 2014 tentang desa di kebun durian kecamatan 

gunung sahilan kabupaten kampar. Metode yang digunakan 

dengan adalah metode ceramah dengan cara memberikan 

penjelasan materi tentang administrasi pada organisasi 

pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (bpd), lembaga 

pemberdayaan masyarakat (lpm), organisasi perempuan desa,  

dan oraganisasi karang taruna. Hasil penelitian tersebut terdapat 

                                                             
20 Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani, “Pengaruh Pemahaman Peranan 

Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” Jurnal ERUCOL, 

ISSN 2407-9189,(2017): 205, http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol. 
21 Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika, “Peran Perangkat Desa Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” Jurnal Akademi Akuntansi, vol 2 no. 2 

(2019): 119, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaak. 
22 Neny Tri Indrianasari, “Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono),” Jurnal 
Ilmiah Akuntansi Dan Pajak. Vol., 1 no. 2 ( 2017): 29, http://core.ac.uk/ 
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peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur desa tentang 

UU No. 6 Tahun 2014.
23

 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka terdapat perbedaan dan 

persamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis.  

Persamaan penelitian ini adalah terkait variabel independen (X) yaitu 

Pemahaman (X1) dan Peran Perangkat Desa (X2) dan Variabel (Y) 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . Sedangkan pembeda dari 

penelitian ini adalah tempat penelitian, tahun penelitian dan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data 

primer dengan purposive sampling pada Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang. 

H. Sistematika Penulisan  

      Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1.3 

Sistematika penulisan 

BAB I Pendahuluan 

 A. Penegasan Judul  

 B. Alasan Memilih Judul 

 C. Latar Belakang Masalah 

 D. Fokus Penelitian 

 E. Rumusan Masalah 

 F. Tujuan Penelitian 

 G. Manfaat Penelitian 

 H. Kajian Penelitian yang Relevan 

 I. Sistematika Penulisan 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

 A. Teori Agensi 

 B. Teori Steawership 

                                                             
23 Surya Dailiati dan Sudaryanto, “Peningkatan Pemahman UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa,” Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning 
Pekanbaru, (2016): 2, https://www.reseachgate.net/publication 
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 C. Desa 

 D. Akuntabilitas 

 E. Pengelolaan Dana Desa 

 F. Pemahaman Perangkat Desa 

 G. Peran Perangkat Desa 

 H. Kerangka Berfikir 

 I. Pengajuan Hipotesis 

BAB III Metode Penelitian  

 A. Tempat dan waktu penelitian 

 B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 C. Jenis dan Sumber Data 

 D. Metode Pengumpulan Data 

 E. Populasi dan Sampel 

 F. Pengolahan Data 

 G. Analisis Data 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 A. Deskripsi Responden 

 B. Analisis Data 

 C. Pembahasan Penelitian 

BAB V Penutup 

 A. Kesimpulan 

 B. Keterbatasan Penelitian 

 C. Rekomendasi 

Daftar Rujukan 

Lampiran 

 



 

 

 
 

BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

A. Teori Agensi  

Teori agensi merupakan teori yang menghubungkan kontraktual 

dua pihak antar principal dan agen. Agency theory membahas tentang 

hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (pricipal) 

mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan 

pekerjaan. Teori ini dalam pemerintahan memandang bahwa 

principal (masyarakat) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 

kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah 

tidak dapat lagi dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya 

bagi kepentingan masyarakat. Agency Theory beranggapan bahwa 

banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) 

yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak 

principal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang 

memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. 

Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat 

meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme check 

and balances agar dapat mengurangi information asymmetry.  

Berdasarkan agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus 

dapat diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa 

dilakukan dengan penuh kepatuham kepada peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah 

tentunya akan memberikan informasi dan kepercayaan terhadap 

pemerintah daerah yang itu artinya information asymetry akan 

berkurang sehingga tingkat korupsi dan penyelewengan anggaran 

desa akan lebih kecil.
24

 Inti dalam teori keagenan adalah konflik 

                                                             
24 Muhammad Luthfi Iznillah, ed., “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis,” Jurnal Akuntansi, Vol.7, no. 
1, (2018), 32, https://ja.ejournal.unri.ac.id 
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tujuan yang berbeda terikat dalam suatu usaha dan kerjasama untuk 

mencapai pada satu tujuan yang sama.
25

 

 

B. Teori Steweardship 

Stewardship theory, merupakan penggambaran situasi dimana 

para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu 

tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi. Manajemen dalam organisasi tersebutlah 

yang menjalankan operasional tersebut dengan sebaik-baiknya.
26

 

Pertimbangan penggunaan stewardship theory sehubungan dengan 

masalah pada penelitian ini adalah karena manajemen sebagai 

(pelayan/penerima amanah/pengelolah) stewardship theory 

memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “stewards/ 

penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan 

bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas 

mengenai praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), 

pemerintah desa bertindak sebagai stewards penerima amanah 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para 

pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau 

tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Implikasi teori stewarship 

terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa 

(stewar) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak 

sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (principal). 

Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan 

yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakterisktik laporan 

keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan).
27

 

                                                             
25 Deddy Kurniawansyah, ed, “Teori agency dalam pemikiran oranisasi 

pendekatan positivist dan principle-agen,” Jurnal Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 
ISSN, Vol. 3, No. 2, (2018), 437, http://jraba.org/jurnal/index.php/ 

26 Tarmizi Ahmad, “Dewan Komesaris dan Transparansi Teori Keagenan atau 

Teori Stewardship,” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 1, (2012), 4, 

http://jurnal.unmer.ac.id 
27 Ibid., 12 
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C. Akuntabilitas  

1. Pengertian Akuntabilitas 

     Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas 

publik terdiri dari dua macam yaitu : 

1) Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) 

      Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas 

yang lebih tinggi. Misalanya pertanggungjawaban unit-unit 

kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah `kemudian 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. 

2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) 

      Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat 

luas. Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor 

publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti 

dipenuhi organisasi sektor publik  

a) Akuntabilitas Kejujuran Hukum (Accountability For Probity 

And Legality) 

     Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 

akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang ditetapkan. 

b) Akuntabilitas Proses (Proses Accountability) 

     Akuntabilitas terkait dengan apakah prosesdur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik 

dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen dan prosedur administrasi, 

dimanestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang 

cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan 

pemeriksaan dapat dilakukan terhadap  akuntabilitas proses, 

untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme. 
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c) Akuntabilitas Program (Program Accountability) 

     Sebagai pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan 

dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang 

memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.  

d) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) 

     Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas 

kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyrakat 

luas.
28

 

2. Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi Syariah 

     Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban 

pertanggungjawaban seorang (pemimpin, pejabat atau pelaksana) 

atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau 

tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam 

bentuk pelaporan yang telah ditetapkan..
29

Pemimpin merupakan 

seseorang yang mampu menggerakkan bawahannya untuk 

mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan 

tertentu.
30

 Dalam islam kepemimpinan telah dijelaskan dalam Al-

Quran surah An Nisa 59 yang berbunyi : 

ٌْ فَاِ  ُْْن ٍِ ِس  ٍْ اُٗىِٜ اْْل َٗ ه  ْ٘ ُس ُْٞع٘ا اىسَّ اِط َٗ ُْٞع هللاَ  ا اَِط ْ٘ ُْ ٍَ َِ اَ ْٝ ُْ ٝاَُّٖٝاَ اْىِر

ا  َٗ َُ بِا هللِ  ْ٘ ُْ ٍِ ٌْ تُُؤ  ُ ْْـ ُن ّْ اازَّ ُسِ٘ه اِ َٗ ُٓ اِىَٚ هللاِ  ْٗ ٍء فَُس ُد ْٜ ْٜ َش ٌْ فِ تَْاَش ْعتُ

ْٝوً  ِٗ ُِ تَاْ اَحَس َّٗ ًْٞس  ْٟ ِخس َذىَِل َخ ًِ اَ ْ٘  ْىَٞ

     “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul(Muhamad) dan ulil amri (pemegang 

kekuasaan) si antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

                                                             
28 Muindro Renyowijoyo , Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non – Laba, 

(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h 1-3 
29 Kajian pustaka.com, https://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-

android-
oppo&ei=LldHYLSuKMWv9QOMsqygDw&q=kajian+pustaka+akuntabilitas+merup

akan&oq=kajian+pustaka+akuntabilitas. 
30  Asep Solikin, “Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang 

Mandiri, Universitas Muhammdaiyah Palangkaraya,” Anterior Jurnal, Vol. 2, (2017) : 
92,  https://media.neliti.com 
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pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu  

dan lebih baik akibatnya.”31 

     Dalam kandungan surah diatas jelas bahwa pemimpin (ulil 

amri)  adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam hal ini 

adalah perangkat desa. Perangkat desa merupakan orang-orang 

yang menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepadanya. 

Sesuai dengan teori keagenan yang merupakan hubungan antara 

rakyat (agent) dan aparatur desa (principal). Amanah merupakan 

sebuah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang  yang suatu 

saat akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan melepaskan 

secara lapang dada tanpa ada keraguan atau kecemburuan yang 

melekat dalam hatinya.
32

 Dalam surah An Nisa Ayat 58 yang 

berbunyi :    

 ُْ َِ اىَّْا ِض أ ْٞ ٌْ بَ تُ َْ إَِذا َحَن َٗ ْٕيَِٖا  اَّاِت إِىَٚ أَ ٍَ ٗاألَ  ُْ تَُؤدُّ ٌْ أ ُس ُم ٍُ َُّ هللاَ َٝأْ  ٘ا بِاْىَعْدِه إ َُ تْحُن

ًْٞسا ًْٞعا بَِص َِ َُ َس ِٔ إَّّاهللَ َما ٌْ بِ ا َِٝعظُُن ََّ َُّ هللاَ ِِّع  إ

     “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil”. 

      Konsep amanah merupakan sebuah tuntutan terhadap 

pertanggungjawaban. Sebab semua yang ada didunia ini hanyalah 

titipan dari Allah kepada manusia. Manusia hanyalah khalifah 

dibumi yang kelak diahirat akan dimintai pertanggungjawaban.  

Hadist yang di riwayatkan oleh Muslim berbunyi :  

اَِّّ  ِْ أَخَ َٗ ٍَ ةٌ اِْلَّ ٍَ ََّدا َٗ  ٌٛ ِة ِخْص ٍَ ًَ ا ْىقِٞاَ   ْ٘ اََّٖا َٝ ٍَ َ َٖا ا ْٖٞا ِٔ  فِ ْٞ أدَّٙ َعيَ َٗ اَ   َر ٕاَبَِحقِّٖ

      “Sesungguhnya kekuasaan adalah amanat. Dan pada 

hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali 

                                                             
31 Al-Quran 4: 59   
32 Sahri, Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Amanah Menurut M.Quraish 

Shihab, Jurnal Madaniyah, Vol. 8, (2018): 133, http://download.garuda.risetdikti.go.id  
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bagi yang melaksanakannya sesuai dengan haknya dan 

melaksanakannya yang semestinya”. (HR Muslim no. 1825). 

      Nilai keadilan dalam menjalankan amanah tergambar jelas 

bahwa islam menjamin hubungan timbal balik antara pemegang 

kekuasaan ataupun yang diberi amanah harus dijalankan dengan 

baik dan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat. Apabila 

amanah yang diberikan kepada pemegang kekuasaan tersebut 

berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu hal tersebut menjadi 

ladang pahala baginya kelak di akhirat.
33

 Tanggungjawab dalam 

Al-quran dijelaskan dalam surah Al- Qiyamah ayat 36 

ُِ أُ ُْٝتَسَك ُسدً أَْٝحَسُب اْْلِ   َّس
 “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan 

begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)” 

      Begitu juga dengan perangkat desa sebagai wakil rakyat yang 

memegang kekuasaan dari rakyat. Mereka di tunjuk untuk dapat 

mengelola keuangan negara. Selain dari pada itu, mereka juga 

dituntut untuk dapat bertanggungjawab atas segala kegiatan 

pengelolaan dana desa. pertanggungjawaban ini tidak hanya 

kepada rakyat, namun juga kepada Allah SWT.
34

 Sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan desa, aparatur 

desa diharapkan dapat bersifat adil dan bijaksana kepada seluruh 

rakyatnya. Konsep akuntansi syariah memandang akuntabilitas 

sebagai bagian dari konsep keadilan dalam sebuah amanah. 

Amanah yang dijalankan secara akuntabel dan transparan akan 

tercapainya sebuah akuntabilitas yang diinginkan. 

D. Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan dana desa adalah keseluruh kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjwaban keuangan desa. Siklus pengelolaan dana 

                                                             
33 Muhamad Zain, Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan 

Bisnis Islam, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada : 2017), 273 
34 Al-Quran : 36 
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desaPengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun  

angggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. 

1. Asas Pengelolaan Dana Desa 

     Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun  

angggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 

31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas 

pengelolaan dana desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai 

pengelolaan dana desa.  Asas yang dimaksud melahirkan prinsip-

prinsip yang menjadi dasar  dan harus tercermin dalam setiap 

tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak 

berguna apabila tidak terwujud.
35

 Berikut asas-asas pengelolaan 

keuangan desa sesuai Permendagri No 113 tahun 2014 : 

a. Transparan 

     Terbuka/ keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan 

informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui 

dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada 

sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau 

dirahasiakan. Transparan dalam pengelolaan keuangan 

mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan 

secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi 

hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

     Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua 

pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan 

serta menjamin akses semua piha terhadap informasi terkait 

pengelolaan dana desa. Transparan dengan demikian berarti 

pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi 

                                                             
35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor `8 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun `2014 Tentang Dan 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 3-5 
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siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ 

mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa. 

b. Akuntabel  

     Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja 

Pemerintah/ Lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan atau 

pertanggungjawaban. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan 

dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga 

pertanggungjawaban. 

     Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan 

dan melaporakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) secara tertib kepada masyarakat 

maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

c. Partisipatif 

     Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan 

baik keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak 

langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapran dan 

pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para 

pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, 

utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari 

kegiatan program/kegiatan pembangunan di desa. 

d. Tertib dan Displin Anggaran 

      Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus 

dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas 

penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan 

Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan dana desa 
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harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku.
36

 

 

2. Indikator Pengelolaan Dana Desa 

     Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014  pengelolaan dana 

desa meliputi 5 tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

a. Perencanaan  

   Menurut permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai 

berikut. 

1) Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang 

APBDesa berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa). Kemudian sekretaris desa menyampaikan 

kepada kepala desa. 

2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan 

Kepala Desa Kepada Badan Permusywaratan Desa untuk 

dibahas lebih lanjut. 

3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan 

kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun 

berjalan. 

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 

disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan 

lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat 

atau sebutan lain. 

5) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan 

APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya  

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam 

                                                             
        36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor    113 Tahun 2014 Tantang 
Pengelolaan Keuangan Desa, 9-16 
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waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan 

hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan 

sendirinya. Dalam hal bupati atau walikota menyatakan 

hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa 

melakukan penyempuranaan paling lama 7 hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil 

evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala 

desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang 

APD Desa menjadi peraturan desa, bupati/walikota 

membataalkan Peraturan Desa dengan keputusan 

Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya 

pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. 

6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan pada tanggal 

31 Desember tahun anggaran berjalan. 
Sekretaris Desa Kepala Desa Bupati/Walikota 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyusun raperdes APB 

Desa sesuai dengan RKP 

Desa 

Raperdes APB 

Desa 

Raperdes APB 

Desa 

Menyetujui 

raperdes APB 

Desa 

Pembahasan 

bersama dengan 

BPD 

Raperdes APB 

Desa 

Raperdes APB 

Desa 



25 

 

 
 

 
  

 
 
 

 

      

Gambar 2.1: Permendargi No 113 tahun 2014, diolah. 

Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat 

diatur dalam peraturan bupati/walikota. 

b. Pelaksanaan 

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014, pelaksanaan 

pengelolaan dana desa meliputi hal berikut. 
Pelaksana Kegiatan Sekretaris Desa Kepala Desa Bendahara Desa 

Evaluasi 
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Gambar 2.2: Pelaksanaan Menurut Permendagri No 113 Tahun 

2014, diolah. 

1) Pemerintah desa  dilarang melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan 

desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada 

jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

operasional pemerintah desa. 

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam 

peraturan Bupati/ Walikota. 

4) Pengeluaran desaa yang mengakibatkan beban pada 

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 

Mulai 
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melakukan pembayaran 
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pembayaran dan 
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Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 

peraturan Desa. 

c. Penatausahaan 

 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh 

bendahara desa adalah: 

1) Buku Kas Umum 

     Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai 

aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran 

kas, baik secara tunai maupun kredit, digunnakan juga 

untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam 

pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai 

sumber dokumen transaksi. 

2) Buku Kas Pembantu Pajak 

     Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas 

umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan uang bank. 

3) Buku Bank 

     Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, 

dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan uang bank. 

 

 

 

 

d. Pelaporan  

     Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan 

tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepalada desa wajib : 

Kepala desa Bupati walikota 
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Gambar 2.3: Pelaporan Menurut Permendagri No 113 tahun 

2014, diolah 

1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada 

Bupati/walikota berupa: 

a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi 

APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Juli Tahun berjalan. 

b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

2) Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa 

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota. 

Mulai 
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Laporan 
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Pertama 

Laporan 

semester akhir 

Mengevaluasi 

dan mengarsip 

Selesai 
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3) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. 

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintah desa secara tertulis kepda BPD setiap akhir tahun 

anggaran. 

e. Pertanggungjawaban  

   Permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri 

dari: 

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota 

melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan 

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri : 

a. Format laporan pertanggungjwaban realisasi 

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. 

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 

Desember Tahun Anggaran berkenaan. 

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang masuk ke Desa. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 

(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.  

 

E. Pemahaman Perangkat Desa 

1. Pengertian Pemahaman Perangkat Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami  dan kita 

mengerti dengan benar.
37

 Pemahaman merupakan tingkat 

kemampuan seseorang seorang idividu untuk menangkap makna 

                                                             
37Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), KBBI.Web.Id., 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kbbi.web.id/paham 
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dari arti suatu konsep , situasi serta fakta yang diketahuinya.
38

 

Berdasarkan teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan 

kontraktual antara principal dan agent, kepala desa 

bertanggungjawab atas keputusan dan perangkat desa sebagai 

agen memiliki peran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Dalam menjalankan tugas tersebut maka perlunya 

pendampingan secara mendalam kepada kepala desa dan 

aparatnya. Pemahaman yang dimilki perangkat desa juga 

menimbulkan harapan agar perangkat desa dapat mengelola dana 

desa sesuai dengan UU No.6 tahun 2014. 

2. Indikator Pemahaman Perangkat Desa 

Sumber daya manusia yang baik tentunya menjadi faktor 

dalam suatu ukuran tentang profesionalisme, kecerdasan, 

keterampilan, kemampuan dan kemauan serta daya juang maupun 

pengalaman dalam pemahaman perangakat desa.
39

 Menurut 

Romandhon, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman 

laporan keuangan desa adalah tingkat pendidikan, kualitas 

pelatihan dan   pengalaman aparatur desa mempengaruhi tingkat 

pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
40

 

Pemahaman aparat desa dapat diukur dengan indicator sebagai 

berikut: 

1. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparat desa 

2. Pelatihan teknis yang telah diikuti oleh aparat desa 

3. Penguasaan mendalam aparatur desa mengenai tanggung 

jawab atau pekerjaannya. 

     Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014   tentang desa berfungsi 

untuk mengatur bagaimana kesesuaian desa disusun, dibagi, 

                                                             
38 Amar Sari Lestari, Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan 

Radikalme : Konsep Dan Analisis, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2021),42 
39 Ibid., 25 
40 Romandhon, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman 

Kerja Aparatur Desa, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan 

Desa (Studi Empris Pada Aparatur Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten 

Wonosobo) Jurnal Of Economic, Management, Accounting And 

Technology(Jematechh), ISSN : 2622-8122. Vol. 2 No. 1 (2019), 95. 
http://ojs.uinsiq.ac.id/index.php/jematech  

http://ojs.uinsiq.ac.id/index.php/jematech
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dilaksanakan dan menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak 

dan kewajiban desa, aparatur desa dan warga desa. Tidak hanya 

itu peraturan  tersebut juga menunjukkan bagaimana perangkat 

desa menjalankan tugas-tugas mereka apakah sudah sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
41

 

 

F. Peran Perangkat Desa 

1. Pengertian Perangkat Desa     

     Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian 

Perangkat desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu  

kepala desa dalam penysusunan kebijakan dan koordinasi yang 

diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas 

kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam 

bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
42

 

2. Dimensi Peran Perangkat Desa 

     Pengertian dari perangkat desa adalah: 

a) Unsur staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris 

desa) bertanggungjawab kepada kepala desa. 

1) Sekretaris desa berkedudukan sebagi : 

a) Urusan staf sebagai orang kedua; 

b) Memimpin skretariat desa 

2) Tugas Sekretaris desa 

a) Memberikan pelayanan staf; 

b) Melaksanakan administrasi desa; 

3) Fungsi Sekretaris desa 

a) Kegiatan surat- menyurat, kearsipan dan pelaporan; 

b) Kegaiatan pemerintahan dan keuangan desa; 

c) Administrasi kependudukan; 

                                                             
41  Sahala Purba, Pengaruh Pemahaman dan peran Perangkat desa Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan 

Pinangsari kabupaten Tapanuli Tengah), JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 

Kontemporer), ISSN, Vol., 3 no. 1, (2020): 13, 

http://jurnal.umsu.ac.id//index.php/JAKK    
42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK
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d) Administrasi umum; 

e) Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan. 

b) Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggungjawab 

kepada sekretaris desa 

1) Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu 

sekretaris desa dalam bidang tugasnya. 

2) Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam 

bidang tugasnya. 

3) Fungsi kepala urusan adalah : 

a) Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas; 

b) Pelayanan administrasi terhadap kepala desa. 

c) Unsur Wilayah, adalah kepala dusun yang membantu 

kepala desa di wilayah bagian desa dan bertanggungjawab 

kepada kepala desa. 

1) Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas 

kepala desa wilayahnya. 

2) Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas  di 

wilayah kerjanya. 

3) Fungsi kepala dusun adalah: 

a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan; 

b) Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya; 

c) Melaksanakan kebijakan kepala desa.
43

 

        Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki 

peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa 

melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur 

pemerintah desa yang terdiri dari sekertaris desa  dan perangkat desa 

lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. 

Perangkat desa di tuntut untuk  dapat mengelola segala sumber daya 

yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan 

                                                             
43  Ulfah Andriani Dan Tatik Zulaika, Peran Perangkat Desa Dalam 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akademi Akuntansi. Vol 2. No. 2, 
2019,121-122, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct 
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demokratis dan desentralisasi.
44

 Dapat disimpulkan bahwa peran 

perangkat desa merupakan  seberapa jauh keikutsertaan dan 

keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

        Menurut Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD 

adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris 

desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD sebagaimana pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

3. Indikator Peran Perangkat Desa 

       Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang 

dimiliki oleh seseorang. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian prilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu 

jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi 

bagaimana  peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan 

hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan 

pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama. Menurut Permendagri Nomor 84 tahun 2015 

tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah peran 

perangkat desa merupakan seberapa jauh keikutsertaan atau 

keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.
45

 Undang-

Undang No 6 Tahun 2014, indikator peran aparatur desa adalah 

sebagai berikut : 

1. Peran perangkat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan dan penatausahaan penggunaan angaran desa. 

2. Peran aparat desa dalam memberikan masukan tentang perubahan 

RAPBDes kepada kepala desa atau BPD. 

                                                             
44 Neny Tri Indrianasari, Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Dan Pajak. STIE Widya 

Gama Lumajang. Vol., 1 no 2, (2017),33. 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://core.ac.uk/. 

       45 Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Sususan Oraganisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah 
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3. Peran perangkat desa dalam memfasilitasi proses pengadaan 

barang dan jasa. 

4. Peran perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan permasalahan yang timbul maka dapat dirumuskan   

sebuah kerangka berfikir. 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  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.
46

 

Penelitian ini agar memiliki alur yang jelas maka peneliti akan 

menggambarkan kerangka berfikir sebagai kerangka dalam penelitian 

ini. Kerangka ini akan menjelaskan latar belakang masalah variabel 

Independen (X) yaitu Pemahaman Perangkat Desa (X1) dengan 

melihat beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan, kualitas 

pendidikan dan pengalaman aparatur dan Peran Perangkat Desa (X2) 

dilihat dari dua indicator yaitu keikutssertaan dan keterlibatan 

terhadap Variabel Dependen (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa (Dalam Perspektif Akuntansi Syariah). 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

                                                             
46 Ismali Nurdin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : sahabat cendekia, 

2019),125. 
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Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Kerangka Pemikiran, 2021 

Berdasarkan gambar diatas, maka akan dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif islam. 

Pemahaman Perangkat 

Desa (X1) 

1. Tingkat Pendidikan 

2. Kualitas Pelatihan 

3. Pengalaman Kerja 

Aparatur 

Peran Perangkat Desa 

(X2) 

1. Keterlibatan  

2. Keikutsertaan  

 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa (Y) 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Akuntansi Syariah 

1. Ulil Amri 

2. Amanah 

3. Maslahah 

Latar Belakang Masalah 

Kurangnya pemahaman dan peran perangkat desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa  
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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 hipotesis.
47

 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.
48

 Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

kebenarannya harus diuji terlebih dahulu. 

1. Hubungan Antara Pemahaman Perangkat Desa Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

     Sebuah pemerintahan desa tidak akan berjalan tanpa adanya 

aparatur desa yang menggerakannya. Masyarakat memiliki 

kewenangan hak dalam pemerintahan desa, dimana masyarakat 

menyerahkan kewenangan tersebut kepada perangkat desa, sesuai 

dengan agency teory yang berkembang. Dalam teori agensi 

menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan perangkat desa 

dimana masyrakat mendelegasikan kewenangan hak nya kepada 

aparatur desa.  Tentunya   hal ini menjadi sebuah tugas dan fungsi 

dari perangkat desa untuk dapat memenuhi hak dari masyarakat 

desa, yaitu dengan meningkatkan pemahaman terhadap 

akuntabilitas pengelolaan desa. 

     Hubungan antara pemahaman perangkat desa dengan 

pengelolaan dana desa di indentifikasikan sebagai salah satu 

penentu pemenuhan hak kewenangan masyarakat desa. semakin 

tinggi tingkat pemahaman aparatur desa terhadap akuntabilitas 

                                                             
        47 Muclih Ansori, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya : Airlangga 
University Press, 2017), h.41 

48
 Indra Jaya, Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, (Jakarta 

: Prenadamedia Group, 2019) h.93. 
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pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Sejalan dengan 

peraturan perundang-undangan tentang desa yaitu UU No. 6 

tahun 2014 dimana perangkat desa harus dapat memahami 

pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh surya 

dailiati dan sudariyanto juga menyatakan bahwa pemahaman 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah: 

H1 = Pemahaman Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

2. Hubungan Antara Peran Perangkat Desa Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Peran perangkat desa merupakan  serangkaian perilaku yang 

ditimbulkan akibat adanya suatu kedudukan ataupun jabatan 

sesuai dengan fungsi dan tugas dari pemangku jabatan tersebut. 

Kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan menjadikan sebuah indikator 

peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. semakin 

besarnya peran perangkat desa, diharapkan dapat menjadikan 

pengelolaan dana desa sesuai dengan harapan masyarakat. 

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban merupakan tugas dari perangkat desa dalam 

pengelolaan dana desa, ketepatan dalam pengelolaan dana desa. 

menjadi tolak ukur tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.. 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novindra Dwi 

Setiana dan Nur Yuliana menyatakan bahwa peran perangkat desa 

berpengaruh positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sahala Purba juga 

menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Maka hipotesis yang 

dibuat adalah: 

H2 = Peran Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap 

Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa 
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