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ABSTRAK 

 

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pemanfaatan 

anggaran dana desa di Desa Candimas. Pemanfataan anggaran dana 

desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu 

perekonomian masyakat. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pemanfaatan anggaran dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui 

bagaimana pemanfaatan anggaran dana desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi islam. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Apakah Dengan 

Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Dapat Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Candimas dan Untuk Mengetahui 

Bagaimana Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Candimas berdasarkan Perspektif 

Ekonomi Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan 

jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Tehnik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Tehnik 

pengelolaan data terdiri dari editing, klasifikasi, interpretasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan 

masyarakat Desa Candimas dengan menggunakan metode perposive 

sampling. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisa 

model Miles dan Huberman dengan metode berfikkir deduktif.  

Berdasarkn hasil analisis data diperoleh bahwasannya program 

anggaran dana desa di fokuskan pada konteks  pembangunan 

infrastruktur saja meskipun ada beberapa peningkatan misalnya 

peningkatan dalam tingkat kesehatan dan kondisi perumahan 

masyarakat desa candimas. Namun pemanfaatan anggaran dana desa 

menurut perspektif ekonomi islam Pemanfataan anggaran dana desa di 

desa candimas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

harus terukur sesuai dengan visi yang tujuannya untuk masyarakat. 

Pemanfaatan anggaran dana desa di desa candimas terfokus pada 

pembangunan infrastruktur desa dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata kunci: DD, ADD, Kesejahteraan Masyarakat.  
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ABSTRACT 

 

In this study the authors discussed the use of budgets Village fund 

in the village of candimas. Using the village funds Improve community 

welfare by helping The economy of masyakat. Then this research was 

done for Find out how it USES the inner village budget Improving 

public welfare and to know How does a village fund use to improve. 

People's welfare based on the islamic economic perspective.The goal 

in this research is to find out what it's with Use of village funds can 

increase The public welfare of the village of candimas and to know 

How does a village fund use to improve. The prosperity of the village 

of candimas based on perspective The islamic economy. 

This research is a study with Qualitative methods and the type of 

research that is field research. The data collection technique used as 

observation, Interviews, documentaries. The population in this study 

is the village apartments, community leaders, and communities in the 

village of candimas, using a perposive sampling. To analyze the data, 

the writer USES the miles and hubermen methods by deductive 

reasoning methods. 

Based on data analysis obtained That the country's budget 

program is focused on context Infrastructure development alone 

despite some improvements For example, improvements in health 

levels and housing conditions The people of the village of candimas. 

But it's a benefit from the village fund According to the perspective of 

the islamic economy using the village fund in The village of candimas 

in order to increase the public welfare Must be measured according to 

the vision which is intended for society.The consumption of the village 

funds in the village of candimas was focused on  Rural infrastructure 

development with the aim of increasing Public welfare. 

 

Keywords: ADD, DD, Public Welfare 
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MOTTO 

 

ُِ أَُ َُۡزَسَك ُسًدي َّسَٰ  أَََۡحَسُت ٱۡۡلِ

 

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggungjawaban)? 

 

(Q.S Al-Qiyamah:36)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul  

Pada langkah awal untuk memahami judul proposal skripsi 

ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat 

pada judul tersebut, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman 

serta penafsiran bagi penulis dan pembaca. Adapun judul skripsi 

ini yang dimaksud yaitu “Analisis Pemanfaatan Anggaran 

Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Desa Candimas, Kecamatan 

Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara). Berikut penjelasan 

dari beberapa istilah pada judul penelitian ini yaitu:  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Pemanfaatan diartikan suatu proses, cara dan perbuatan 

dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau 

benda.  

3. Anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang 

tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan 

menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap 

konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran. 

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.
2
 

5. Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi dimana 

seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu 

                                                             
1 DepartemenPendidikanNasional, KamusBesarBahasa Indonesia(Jakarta: Gramedia, 

2008 ), h. 58 
2Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka ; Inggriani Elim ; Meily Kalalo, “Analisis 
pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa 

Selatan”, 2020, hal. 74–86,. 

1 
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kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air 

minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan 

pendidika dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat 

menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas 

kemiskinan,kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.
3
 

6. Perspektif Adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat 

segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
4
 

7. Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi 

yang syarat akan prinsipprinsip ke-Islaman yang bersumber 

dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar dari 

pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, 

pertanggung jawaban, dan juga takaful (jaminan social)
5
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 

dari judul skripsi ini adalah menguraikan pengaruh yang timbul 

dari pemanfaatan anggaran dana desaa terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi islam 

studi kasus Desa Candimas, Kec. Abung Selatan. 

B. Latar Belakang 

Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan 

pembangunan nasional. Salah satu cara untuk melakukan 

pembangunan tersebut adalah dengan cara memberikan dana bagi 

desa dari Anggran Pendapatan Belanja Negara untuk mengelola 

sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan 

dari pusat kepada daerah yang bisa disebut dengan desentralisasi. 

Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pelayanan agar menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat indonesia dan dapat menata desa dengan baik. 

                                                             
3
Fitra Arlina Nasution, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dengan 

Alokasi Dana Desa Dan Kebijakan Desa”, Vol. 2 No. 1 (2021), hal. 24–30,. 
4 DediSupriadi, EkonomiMikro Islam (Bandung:PustakaSeti,2013),h.249 
5 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format 

Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), h. 62-63 
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Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa 

direalisasikan dengan pemberian anggaran dana desa kepada 

seluruh desa di Indonesia. 

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara administratif 

merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh 

kepala desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Sebagai 

bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa 

merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang 

sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang membuat 

pendapatan   perkapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka 

panjang. Pendapatan perkapita paling sering digunakan sebagai 

indikator utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di dalam sebuah ekonomi/negara.
6
 Pada saat ini sistem 

pemerintahan yang ada dan berlaku desa mempunyai wewenang 

yang cukup penting untuk membantu pemerintah dalam 

melaksanakan pemerintah desa termasuk pembangunan desa.  

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan 

masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara 

nyata mempunyai ruang lingkup permassalahan lebih luas dan 

rumit. Untuk itu pembangunan perdesaan yang dilaksanakan 

harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki 

harus sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah 

mufakat dengan memprioritas peningkatan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan.
7
 

Dalam pemanfaatan anggaran dana desa membutuhkan 

inovasi supaya dana desa yang digunakan mampu meningkatkan 

                                                             
6
m.Si. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd. ; Dr. H. Muhammad Azis, Pembangunan 

Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam 

Perspektif Ekonomi Lokal, 2018. 
7Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, “PENGELOLAAN ALOKASI 

DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada 
Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, 

Ratih Nur Pratiwi, Suwondo”, Vol. 1 No. 6 (2017), hal. 1203–12,. 
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ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan di kalangan 

masyarakat. Karena anggaran dana desa yang diberikan oleh 

pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di desa. 

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah 

(APBD), pemanfaatan anggaran haruslah tepat sasaran supaya 

realisasi anggaran sesuai rencana. Oleh karena itu,pemerintah 

daerah diharapkan melakukan pengawasan agar pengalokasian 

dana desa berjalan dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan 

tujuan dari ekonomi Islam yaitu terciptanya masyarakat yang adil 

dan sejahtera. Ada 2 parameter yang digunakan untuk mengukur 

suatu kebijakan itu sudah sesuai dengan ekonomi syariah ketika: 

pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang. Transaksi yang 

dilarang tersebut seperti adanya unsur maisir. Dan kedua, 

menjaga adab (akhlak). Diantara adab-adab tersebut adalah 

bekerja secara profesional karena itu tuntunan dalam Islam 

sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “sesungguhnya Allah SWT 

menyukai bila kalian melakukan sesuatu pekerjaan dengan rapi.” 

(HR Baihaqi) 

Unsur-unsur dalam ekonomi Islam dalam mengatur aktivitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya yaitu 

produksi,distribusi dan konsumsi. Aktivitas tersebut dilakukan 

dengan melakukan alokasi dan penggunaan sumber daya yang 

sesuai tujuan dengan berdasarkan pada asas keadilan atau 

keseimbangan, solidaritas sosial dan jalinan moral, kerjasama dan 

partisipasi. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan merupakan tujuan 

utama melainkan hanya sarana untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan mengabdi (ibadah) kepada Allah Swt. Semua aktivitas 

tersebut ditujukan untuk kebaikan seluruh umat manusia (falah 

dan maslahah) 

Maka dalam proses pemanfaatan anggaran dana desa 

diperlukannya infrastruktur desa yang memiliki prinsip 

transparasi dalam pengelolaan anggaran dana desa guna 

tercapainya tujuan yang diharapkan yang mana dana tersebut 

harus dikelola dengan baik. Dana yang disalurkan harus sesuai 

dengan prinsip-prinsp ekonomi islam yaitu : tauhid, „adl, 

nubuwwah, khalifah dan ma‟ad. Agar dana tersebut dapat 

didistribusikan secara adil dan tidak terdapat penyelewengan 

didalamnya. Maka dari itu perlunya prinsip prinsip ekonomi 

islam dalam proses pemanfaatan dan pendistribusian terhadap 

anggaran dana desa tersebut. Dalam teori pembangunan desa 
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yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu 

dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan 

menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. 

Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat 

menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang 

mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil 

pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan 

lain-lain.  

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam 

kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang 

dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek–

aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai 

perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk 

menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan 

yang berhubungan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah 

sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi 

masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan 

diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, sosial dan lain sebagainya. 

Didalam pemanfataan Anggaran Dana Desa di Desa 

Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung 

Utara terdiri dari lima dusun yakni dusun 1 candimas, dusun 2 

candimas, dusun sripandowo 1, dusun sripandowo 2, dan nakau. 

Jumlah penduduk  4.904 jiwa dengan kondisi perekonomian di 

desa candimas, didominasi pada sektor pedagang = 65%, buruh = 

25%, petani 5%,  wiraswasta= 3% dan pegawai 2%. Adapun 

besaran pendapatan masyarakat Desa Candimas menurut profesi 

sebagai berikut: 

Data Rata-Rata Pendapatan masyarakat                                     

Desa Candimas perbulan 

No Jenis Profesi Pendapatan Profesi 

Sebelum Sesudah 

1 Pedagang  Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 

2 Buruh tani  Rp.    600.000 Rp. 1.200.000 

3 Buruh harian lepas  Rp.    600.000 Rp. 1.200.000 

Sumber: data primer rata-rata pendapatan desa 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan masyarakat di di 

Desa Candimas ini belum mengalami peningkatan yang cukup 

besar, karena dalam pemanfataan anggaran dana desa di Desa 
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Candimas belum dialokasikan untuk pendapatan masyarakat. 

Desa Candimas banyak mengalokasikan program anggaran dana 

desa tersebut yang difokuskan pada konteks pembangunan 

infrastruktur desa, selain itu  pemanfaatan anggaran dana desa ini 

diarahkan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, sub 

bidang kepemudaan dan olahraga.  

Aparatur pemerintahan desa candimas ini belum melakukan 

atau mengalokasikan anggaran dana desa untuk pemberdayaan 

masyarakat yang dapat membantu meningkatakan pendapatan 

masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh aparatur desa 

lainnya yang ada dikecamatan abung selatan. Pemberdayaan 

masyarakat di Desa Candimas, masih kurang menyeluruh dalam 

pemberdayaannya. Di desa candimas pemberdayaan 

masyarakatnyua hanya dialokasikan pada perlindungan 

perempuan dan anak serta satgas bencana alam.    

Berikut dilampirkan data dari beberapa desa dalam 

pemberdayaannya: 

 

Data pemberdayaan masyarakat Desa Kec. Abung Selatan 

No Desa Pemberdayaan Masyarakat  

1 Desa Candimas, Kec. 

Abung Selatan  

1. Perlindungan 

perempuan dan 

anak  

2. Satgas bencana 

alam  

2 Desa Kali Bening Raya, 

Kec. Abung Selatan  

1. Perlindungan 

perempuan dan 

anak  

2. Satgas bencana 

alam  

3. Padat karya tunai 

(pemberdayaan 

dalam bidang 

pembangunan) 

4. UMKM 

3 Desa Abung Jayo, Kec. 

Abung Selatan  

1. Perlindungan 

perempuan dan 

anak  

2. Satgas bencana 

alam  
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3. Pembelian mesin 

jahit sebanyak 10 

unit untuk 

masyarakat desa 

abung jayo. 

4. Bibit alpukat 

(dalam prioritas 

dana desa 

ketahanan pangan 

dan hewani) 

 

4 Desa Bandar Kagungan 

Raya (KBR)  

1. Perlindungan 

perempuan dan 

anak  

2. Satgas bencana 

alam  

3. Pemberian 2 ekor 

kambing disetiap 

RT yang dikelola 

oleh masyarakat 

desa RT setempat ( 

14 RT) 

Sumber: Data Primer Desa Di Kec.Abung Selatan 

 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasannya ada 

pemberdayaan nya untuk masyarakat walaupun di desa candimas 

juga ada dalam pemberdayaan akan tetapi desa ccandimas belum 

mengarahkan pemberdayaan masyarakat ini kepada pembiayaan 

yang lebih produktif seperti halnya desa lain yang telah 

dilampirkan diatas, desa candimas hanya memberikan 

pemberdayaanna pada perlindungan perempuan dan anak juga 

dalam satgas bencana alam. Hal ini dikarenakan desa candimas 

lebih mementingkan dalam konnteks pembangunan saja.  

Dengan diterbitkannya undang-undang No.6 Tahun 2014 

tentang desa. Pada undang- undang tersebut dijelaskan bahwa 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas 

dalam pengelolaan dana daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian 

pemerintah terhadap pengembangan pedesaan adalah adanya 

anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana 



8 
 

 
 

Desa (ADD). Mengingat akan jumlah dana yang diperoleh 

melalui Alokasi Dana Desa hanya sebesar 10% pemerintah juga 

mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan 

desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 

2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa dana desa 

merupkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8
 

Dalam pembangunan desa agar menjadi setara dengan 

pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai 

unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan 

masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk 

menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga 

menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik 

(Mauliddin, 2017). Islam menjawab persoalan pembangunan dan 

pemberdayaan melalui surat Ar-Ra‟d ayat 11 

 

 ِِ ُۡ ِۢ ثَ ٍِّ ٞذ  َعقِّجََٰ ٍُ َُ ٱّلَلَ ََل  ىَهُۥ  ِس ٱّلَلِِۗ إِ ٍۡ ِۡ أَ ٍِ ِۡ َخۡيفِهِۦ ََۡحفَظُىَّهُۥ  ٍِ ِه َو َۡ َََد

ًٖ ُسٓىٗءا فَََل  ِۗ َوإَِذٓا أََزاَد ٱّلَلُ ثِقَۡى ٌۡ ب ثِأَّفُِسِه ٍَ ًَٰ ََُغُُِّسوْا  ًٍ َحزَ ب ثِقَۡى ٍَ ََُغُُِّس 

ِ َواٍه ) ٍِ ِ ُدوِّهِۦ  ٍِّ ب ىَهٌُ  ٍَ َسَد ىَهُۥۚ َو ٍَ١١) 
 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. 

 

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang 

bagi umat Islamuntuk memberdayakan dirinya melalui sebuah 

kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui 

berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan 

                                                             
8Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka ; Inggriani Elim ; Meily Kalalo, “Analisis 
Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa 

Selatan”, 2020, hal. 74–86,. 
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sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan 

masyarakatnya. Dengan program desa yang menjadi senjata 

dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desadi seluruh 

Indonesia. Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada 

pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan 

masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan 

supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa 

penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat 

setempat. 

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa hanya 

dialokasikan pada pembangunan prasarana dan fisik yang 

bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi 

kesejahteraan masyarakat. Kurang terarahnya distribusi Alokasi 

Dana Desa dan Dana Desa di Desa Candimas selama ini dapat 

dilihat dari realita bahwa aparatur pemerintahan desa hanya 

mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, gedung, drinase dan 

lain-lain. Aparatur pemerintahan desa Candimas tidak 

mengarahkan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi 

pembiayaan yang lebih produktif misalnya pembentukan 

BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, Pinjaman Modal secara 

bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT di 

desa tersebut, pengembangan produk unggulan desa, ataupun 

kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa dan Dana Desa selama ini di desa Candimas lebih 

berkecundrungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-

masing RT/RW/DUSUN tanpa memberikan kontribusi jangka 

panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan 

kurang terarahnya dalam pemanfaatan anggaran dana desa dan 

pemerintah desa tidak mengembangkan anggaran dana desa 

untuk pembiayaan yang produktif   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian 

“Analisis Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” (Studi kasus di Desa Candimas, Kecamatan 

Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara) 
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C. Identifikasi dan batasan masalah  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang penelitian yang penulis 

uraikan maka permasalahan maka permasalahan yang akan 

diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kurang terarahnya distribusi ADD dan DD di Desa 

Candimas 

b. Pemerintah Desa Candimas tidak mengembangkan ADD 

dan DD untuk pembiayaan yang produktif  

c. Kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi  

 

2. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

mencangkup tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur 

dari tingkat pemanfaatan anggaran dana desa yang telah 

direalisakan pemerintah dengan batasan tahun dari tahun 

2018 sampai dengan tahun 2020.  

 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pemanfataan Anggaran Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Keseejahteraan Masyarakat Desa Candimas, 

Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara ? 

2. Bagaimana Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Candimas, 

Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengetahui Apakah Dengan Pemanfaatan Anggaran 

Dana Desa Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten 

Lampung Utara. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Anggaran Dana 

Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung 

Utara, Menurut Perpseptif Ekonomi Islam. 
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F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah suatu hal penting dari sebuah 

penelitian yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap 

hasil penelitian. Maka dari itu peneliti berharap penelitian ini 

dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

teoritis yaitu untuk menambah keilmuan dalam bidang 

akuntansi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan 

pengaruh pemanfaatan anggaran dana desa terhadap tingkat 

kesejahteraan serta dapat dijadikan bahan bacaan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini mendefinisikan manfaat secara praktis 

yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis mengenal akuntansi pemerintah, terutama dalam 

hal-hal yang berpengaruh terhadap pemanfaatan anggaran 

dana desa. 

 

b. Bagi Akademis  

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah untuk 

menjadikan bahan acuam atau bahan masukan bagi 

akademik. Sehingga penelitianini dapat dijadikan bahan 

studi komparasi untuk pebelitian yang selanjutnya degan 

mengambil tema yang sama. Dapat juga dijadikan sebagai 

informasi untuk penelitian lanjutan dan mengembangkan 

lagi penelitian di bidang akuntansi pemerintah. 

 

c. Bagi Pemerintah 
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Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana 

Desa dan Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi 

pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat 

mengoptimalkan keberhasilan kebijakan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut peneliti 

melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian yang berjudul analisis 

pemanfataan anggaran dana desa terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi islam (Studi Desa 

Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung 

Utara). Tujuan penelahaan ini adalah untuk menghindari 

kesamaan dalam pembahasan serta mengembangkan karya 

ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun 

penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh dewi maya sari dan zulfan 

(2019) dengan judul Optimalisasi Pemanfataan Alokasi 

Dana Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi 

pemanfaatan alokasi dana desa melalui program 

pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan 

pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD), dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar 

Masyarakat Desa.
9
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Fitra Arlina 

(2019) dengan judul Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat Dengan Alokasi Dana Desa Dan Kebijakan 

Desa, hasil penelitian ini menunjukan bahwa manfaat 

                                                             
9
Dewi Maya Sari dan Zulfan, “Optimalisasi Pemanfataan Alokasi Dana Desa Melalui 

Program Pemberdayaan Masyarakat”, transformasi administrasi, Vol. 09 (2019), hal. 

46–55,. 
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alokasi dana desa, manfaat dana desa berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat sedangkan kebijakan desa tidak 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan 

manfaat alokasi dana desa, manfaat dana desa dan kebijakan 

desa sama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat.
10

 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Juliana (2017) 

dengan judul penelitian Efektivitas pemanfaatan Dana Desa 

dalam menunjang Pembangunan desa, hasil penelitian ini 

menunjukan kebijakan dana desa telah berperan meberikan 

peningkatan pendapatan masyrakat pedesaan dan kebijakan 

dana dessa juga memiliki peran dalam penambahan sarana 

dan prasarana fisik dipedesaan. Pengelolaan dana desa 

dilihat dalam konteks perencanaan, pelakasaan, pengawasan 

dan transparasi serta dampaknya bagi masyarakat sudah 

dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan harapan pedesaan. Dampak yang diharpakan 

dari dana desa dalam menunjang pemangunan dipedesaan 

dalam jangka pendek dapat dikatan cukup baik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Nisa Isti, Oong Komar, 

Nunung Heriyanto (2017) dengan judul Persepsi Dan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa 

Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya 

Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan hasil 

analisis data dan pengujian hipotesis membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat kuat persepsi dan partisipasi 

masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk 

pemberdayaan masyarakat. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Achmad, Fathony 

Asep Sopian (2019) dengan judul penelitian Pengaruh 

Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 

Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa 

Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung 

                                                             
10Fitra Arlina Nasution, Loc.Cit. 
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yang mana hasil dari penelitian ini Alokasi Dana Desa 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari 

Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.  

 

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas maka terdapat 

perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh 

penulis.adapun persamaan dalam penelitian ini yakni terdapat 

pada bagaimana pengelolaan terhadap anggaran dana desa dan 

pembeda dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan 

anggaran dana desa dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi islam.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini 

digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa 

kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan 

sebagai responden penelitian. Dalam hal ini data yang akan di 

gunakan sebagai alat analisis adalah data yang berhubungan 

dengan pemanfaatan anggaran dana desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk 

tujuan khusus.
11

Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 

menggunakan pertanyaan kepada masyarakat ataupun 

aparatur desa yang terkait tentang pelaksaan program 

peningkatan kesejahteraanmasyakat di Desa Candimas, 

                                                             
11

Rural Development, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ( Add ) Dalam Pembangunan 

Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Rio Armando Takaliuang Femmy Tulusan Telly Sondakh”, 2017, 

hal. 1–12,. 
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Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 

 

b. Data Sekunder adalah data yang diharapkan dapat 

melengkapi dari hasil penelitian atau objek yang 

diwawancarai. Dalam hal ini meliputi data hasil kajian 

dokumentasi kegiatan atau literatur lain yang relevan. 

 

3. Populasi dan Sampel  

 

a. Populasi  

populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian 

ini adalah masyarakat Desa Candimas, Kecamatan Abung 

Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 

 

 Tabel 1 

Jumlah Populasi Penelitian 

NO Desa 

Candimas 

Jumlah 

Aparatur 

Desa 

Jumlah 

Tokoh 

Masyarakat 

Masyarakat  

1 Dusun 1 

Candimas 

8 3 6 

2 Dusun 2 

Candimas  

6 3 7 

3 Sripandowo 

1 

6 2 10 

4 Sripandowo 

2 

8 3 7 

5 Nakau  5 2 7 

Jumlah 33 13 37 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
12

 Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel yakni dengan menggunakan 

metode purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Berikut kriteria 

dalam penentuan informannya: 

1. Merupakan orang yang menjadi bagian dari 

fenomena ini. 

2. Terlibat diwaktu sekarang.  

3. Dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

kepada masyarakat yang dipandang tahu situasi 

sosial tersebut.  

4. Bersedia untuk membagi  waktu diwaktu tertentu 

untuk memenuhi beberapa mengenai data 

penelitian.  

5. Dapat menyampaikan data yang kita butuhkan 

secara natural.   

Sampel adalah “sebagian/wakil dari populasi yang 

diteliti”. Menurut Rusiadi, dkk (2014: 31) sampel adalah 

bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
13

 Pengambilan sampel berjumlah 83 

orang responden atas pertimbangan jumlah tersebut cukup 

dengan tingkat sampling error sebesar 15% dan tingkat 

kepercayaan 85% (Bungin, 2001, p.129). pengambilan 

sampel tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus 

yang dikemukakan oleh Husein Umar (2003,p59), beliau 

mengemukakan bahwa untuk menghitung besarnya ukuran 

sampel dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

slovin yaitu dengan rumus:
14

 

 

                                                             
12 Sugiono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatif Dan R&D , ALFABETA, 

Bandung, 2014, hlm. 80 
13 Ibid, hlm. 81 
14 Johan Santoso dan Nugroho Alamajaya Sutjipo, Persepsi Terhadap Membership 
Card dan Pengarunya Terhadap Loyalitas Konsumen Di Narita Hotel Surabaya. 

Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol. 1, No 1, 2013, hlm 6. 
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    N 

 1+N(e
2
) 

 

n  = Ukuran sampel  

N = Ukuran Populasi  

e  = Ketidakpastian   

 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir 15%. Besarnya populasi yang 

diketahui sebesar 88 orang, jadi besarnya sampel yang 

digunakan adalah :  

 

n =   

n = 44 

Setelah melihat hasil perhitungan dari pengambilan 

sempel, penulis menetapkan pengambilan sampel 44 

responden. oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang 

akurat disini menggunakan wawancara. 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan 

informasi yang efektif, maka dilakukan melalui beberapa 

tahapan :  

1. Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap 

kondisi sekarang mengenai tingkat kesejahteraan 

masyarakat Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 

Kabupaten lampung Utara. 

 

2. Dokumentasi  

Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi 

berupa data alokasi dana desa, dana desa dan kondisi 

masyarakat serta dokumentasi kegiatan yang ada di desa 

Candimas Kecamatan Abung Selatan.  

83 
1 + 83 x (0,152) 
 

n = 
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3. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

atau semacam percakapan memerlukan kemampuan 

responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya 

dengan tepat.
15Interview sebagai suatu proses Tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara 

fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan 

alat mengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis 

data data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun 

yang memanife.16 

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara 

bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah 

proses wawancara dimana interview tidak secara langsung 

mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan 

dari fokus penelitian.
17

Sedangkan wawancara bebas 

terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
18

Penentuan 

sumber data kepada orang yang di wawancarai dilakukan 

secara purposive,yaitu dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu 

situasi sosial tersebut.
19

 

Penulis mengunakan metode ini sebagai pokok dalam 

memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar desa 

Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten 

Lampung Utara. 

                                                             
15 Uma Sakaran, Rouger Bougie, “ Metode Penelitian Untuk Bisnis”,2017, hal. 138 
16  Rusiadi dkk.(2014). Metode Penelitian: Managemen, Akuntansi, dan Ekonomi 

Pembangunan. Medan: USU Press 
17  Nasution, Metodelogi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan, h.64 
18Ibid, h.65 
19 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, ALFABETA, 

Bandung, 2014, hlm. 216 
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5. Tehnik Pengelolaan data  

1. Editing  

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau releven 

dengan masalah. 

 

2. Klasifikasi  

Adalah memberikan penafsiran terhadap hasil 

presentase yang di peroleh sehingga memudahkan penulis 

untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. 

 

3. Interpretasi  

Adalah memberikan penafsiran terhadap hasil 

presentase yang di peroleh sehingga memudahkan 

penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. 

 

6. Tehnik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung 

pada sifat data yang dikumpulkan peneliti. Analisis ini 

dilakukan dengan tujuan menyederhanakan hasil olahan 

data sehingga mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. 

Data yang  dikelompokkan  dan  diadakan  kategori  serta  

dilakukan klasifikasi sedemikian rupa sehingga data 

tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. 

Metode pengelolaan dan analisis data yang 

digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk variable dan dianalisis tanpa menggunakan 

teknik statistik, dalam penelitian kualitatif, langkah 
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penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian 

selesai.
20

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematik data yang di peroleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 

sehingga dapat mudah dipahami,dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain.
21

 Analisis data dilapangan 

ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, conclusion drawing/verification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam priode tertentu.Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di 

wawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

                                                             
20 Sugiyono, OP.Cit, h.2 
21 Maoersalah, Musanef, Pedoman Membuat Skripsi, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), 

h. 75 

Data 

Display 

Conclusion 

drawing/ 

verification. 

 

Data 

Reduction 

Data 

Collection 



21 
 

 
 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga 

dapat ditarik kesimpulan.  

Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode 

berfikir deduktif yakni data yang dikelola dari fakta-fakta 

umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.
22

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Deskritif 

kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel 

yang diteliti sesuai dengan kondisi yang diteliti sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya.Yaitu dengan cara 

memaparkan informasi-informasi yang akurat yang 

diperoleh dari masyarakat disetiap desa yang ada di 

Kecamatan Abung Selatan dengan aparatur desa yang 

berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dengan 

kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari data dan teori 

yang ada tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus 

yaitu analisis pengelolaan alokasi dana desa 2018, 2019 

dan 2020 dalam meningkatkan KesejahteraanMasyarakat. 

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai 

acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

     Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 

 

                                                             
22 Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi,2002). H.42 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan 

terkait dengan tema penelitian. 

 

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Memuat secara rinci mengenai gambaran umum objek 

serta penyajian fakta dan data penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Memuat secara rinci mengenai analisis data penelitian dan 

temuan penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Desentralisasi Fiskal  

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan 

belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan 

ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang 

yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana 

pembangunan. 

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di 

bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara 

administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian 

kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada 

pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat 

melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan 

meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya. 

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran 

dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan 

yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas 

pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya 

kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.
23

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 

pemerintahan daerah Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa 

“Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan 

dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber 

daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.” 

Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, maka pemerintah 

mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuanagan antara Pemerintah Pusat-Daerah menggantikan UU 

Nomor 32 Tahun 1956. 

Pemanfaatan anggaran dana desa dapat terwujud dengan 

adanya distribusi dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami kondisi 

                                                             
23 Bird dan Vaillancourt , Desentralisasi Fiskal hlm.24, 2015 

19 
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masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat karena 

pemerintah pusat memiliki cangkupan yang lebih luas dan 

masalah yang rumit. Teori ini juga mengharapkan bahwassannya 

dengan diberikannya kewenangan pemerintah daerah 

pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan 

masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki harus sesuai 

aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah mufakat 

dengan memprioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan. 

 

B. Anggaran Dana Desa   

Anggaran dana desa adalah dana yang diberikan melalui dana 

perimbangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang 

mana dana tersebut terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. 

 

1. Alokasi Dana Desa  

Alokasi Dana Desa direvisi dari Dana Alokasi Umum 

dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana 

Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang 

disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah 

yang dinamakan dengan Dana Alokasi Umum, dari dana 

alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan 

kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi 

Dana Desa dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan 

kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya 

sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat 

desa tersebut.
24

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah No 43 

Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa “Alokasi Dana Desa 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

seelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. 

                                                             
24 Mutia Sumarni, “Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatkan 

kesejahteraan masyarakat”, Vol. 5 (2020), hal. 77–90,. 
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Alokasi Dana Desamerupakan hak desa sebagaimana 

pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak memperoleh 

anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari 

Pemerintah Pusat
25

 

a. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa 

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa 

(APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri 

dari PADes ditambah Alokasi Dana Desa. 

2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam 

mengelelola persoalan pemerintahan, pembangunan 

serta sosial kemasyarakatan desa. 

3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa. 

4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya 

dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat 

desa.
26

 

 

b. Manfaat Alokasi Dana Desa 

 Adapun manfaat Alokasi Dana Desa adalah sebagai 

berikut  

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena 

desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya 

dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi 

keberlanjutannya. 

2. Tiap-tiap desa memperleh pemerataan pembangunan 

sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat desa. 

3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja 

operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya 

Alokasi Dana Desa, belanja operasional pemerintahan 

desa besarnya tidak pasti. 

4. Desa dapat menangani perasaahan desa secara cepat 

tanpa harus lama menunggu datangnya program dari 

                                                             
25  
26 Wiwik Hasbiyah Rosa Lesmana, Nardi Sunardi, “Manajemen Alokasi Dana Desa 
dalam Upaya dan Strategi Mewujud- kan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, 

Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat”, Vol. 1 No. 1 (2019), hal. 57–65,. 



27 
 

 
 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya 

masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, 

pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa. 

6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. 

Alokasi Dana Desa dapat melatih mayarakat dan 

pemerintahan desa untuk bekerja sama, memunculkan 

kepercayaan antarpemerintah desa dengan masyarakat 

desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat 

desa untuk membangun dan memelihara desanya. 

7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung 

dari masyarakat untuk menekan terjadinya 

penyimpangan. 

8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan 

kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, 

orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.
27

 

 

c. Program Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai  

kegiatan penyelengaraan pemerintah desa dengan prioritas 

sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah) : 

1. Untuk biaya pembangunan desa. 

2. Untuk pemberdayaan masyarakat. 

3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa. 

4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa. 

5. Untuk tunjangan aparat desa. 

6. Untuk tunjangan BPD. 

7. Untuk operasional pemerintahan desa. 

 

 

 

 

                                                             
27 Rural Development, Loc.Cit. 
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d. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa 

Adapun dasar hukum alokasi dana desa adalah 

sebagai berikut:  

a. UU No. 6/2014 tentang pemerintah Desa Pasal 72 ayat 

1 bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari : 

1. Pendapatan asli desa 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota 

4. Alokasi dana desa ysang merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima oleh 

kabupaten/kota 

5. Bantuan keuangan dari APB Daerah Provinsi dan 

APB Daerah Kabupaten/Kota 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 

pihak ketiga 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 

b. PP.43/2014 tentang Desa (Pasal 96 ayat 1). 

c. Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 

Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa 

yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota. 

d. Surat Edaran Mendagri No. 140/286/SJ tertanggal 17 

Februari 2006 tentang pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa. 

e. Surat Edaran Mendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 

Agustus 2006 tentang pemerintah penyediaan Alokasi 

Dana Desa kepada Provinsi (evaluator) dan 

Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. 
28

 

 

e. Indikator Alokasi Dana Desa 

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan undang-

undang yang berlaku 

                                                             
28 Hasyim Adnan, “Implikasi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa 

terhadap pemerintahan desa”, Vol. XI (2019), hal. 151–71,. 
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2. Informasi diberikan secara menyeluruh pemanfaatan 

alokasi dana desa  

3. Pembangunan menggunakan alokasi dana desa untuk 

kepentingan menyeluruh masyarakat  

4. Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam 

pemanfaatan alokasi dana desa 

 

2. Dana Desa  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukan bagi desa yang di tranfer melalui APBD 

kabupaten kota yang di gunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana 

nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari 

belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang 

berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
29

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus kewenangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan. 

Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai 

keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritas dana desa tersebut. 

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana 

Desa diprioriaskan untuk membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Dsa 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan 

Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip : Keadilan, dengan 

mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa 

tanpa membeda-bedakan, kebutuhan prioritas, dengan 

mendahulukan yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan 

                                                             
29 Sriniyati siti muslihah, hilda octvana siregar, “Dampak alokasi dana desa terhadap 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten bantul daerah 

istimewa yogyakarta”, Vol. 7 No. 1 (2019), hal. 85–93,. 
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berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar 

masyarakat desa dan tipologi desa, dengan 

mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik 

geografis, sosiologis, antopologis, ekonomi dan ekologi desa 

yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang 

tertip, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan 

sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal 

laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak 

disampaikan. Disamping itu, pemerintah kabupaten/kota, juga 

dapat memberikan sanksiberupa pengurangan dana desa 

apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan 

prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman 

teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk 

deposito lebih dari 2 (dua) bulan alokasi anggaran untuk dana 

desa ditetapkan sebesar 10%. 

a. Dasar Hukum Dana Desa 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 

2014 tentang desa. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang 

dana desa bersumber dari APBN. 

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 

5) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
30

 

 

 

 

                                                             
30 Muhamad Iqbal, “Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa 
Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, 2014, hal. 19–41,. 
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b. Tujuan Dana Desa 

      Tujuan dana desa di salurkan secara umum kepada 

masyarakat, antara lain sebagai berikut (Peraturan 

Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Bersumber dari APBN) : 

1) Meningatkan kesejahteraan masyarakat. 

2) Merataan berbagai infrasruktur dan pelayanan publik 

yang ada di desa 

3) Membangun pemeratan kesejangan yang terdapat di 

desa 

4) Mengimplentasikan sikap bangsa dan bernegara pada 

subjek  pembangunan dipedesaan 

Pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana 

pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat, 

dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan 

dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat 

secara langsung dirasakan oleh masyarakat. 

c. Pengalokasian Dana Desa 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa 

pengalokasian sebagai berikut: 

1) Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan 

berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap 

kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. 

2) Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan 

berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang 

bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, 

luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan 

geografis kabupaten/kota. 

3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan 

dihitung dengan bbot 30% untuk jumlah penduduk, 

20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka 

kemiskinan. 
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4) Tata cara pembagian dan penetapan bearan dana desa 

setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau 

walikota yang disampaikan kepada menteri dengan 

tembusan gubernur. 

 

d. Manfaat dana desa 

1) Meningkatkan aspek pembangunan ekonomi 

 Manfaat pemberian dan desa sangat di rasakan 

langsung oleh masyarakat desa berbagai aspekekonomi 

menjadi terkendalidan terpenuhi. Pembangunan di desa 

tertinggal dapat diarahakan agar mengurangi berbagai 

ketimpangan yang ada. 

2) Meningkatkan SDM masyarakat di desa 

 Peningkatan dana yang diberikan desa perlu disiapkan 

dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam 

beberapa hal yang di lakukan desa selain menggunakan 

dana untuk pembangunan desa, tetapi juga 

melaksanakan pembinaan bimbingan serta pendamping, 

dan pemantauan yang lebih tertata dan saling 

berhubungan. 

 

e. Indikator Dana Desa 

1. Penggunaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku 

2. Informasi diberikan secara menyeluruh pemanfaatan 

alokasi dana desa  

3. Pembangunan menggunakan dana desa untuk 

kepentingan menyeluruh masyarakat  

4. Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam 

pemanfaatan dana desa 

 

C. Konsep Kesejahteraan  

a. Kesejahteraan Masyarakat 

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam 
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wacana global maupun nasional.Dalam membahas analisis 

tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian 

sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, 

keselamatan dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut 

W.J.S Poerwardaminta adalah suatu keadaan yang aman, 

sentosa,dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan 

keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat 

terpenuhi,maka terciptalah kesejahteraan. 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang 

Kesejahteraan Masyarakat, “kesejahteraan masyarakat adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.” 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung 

unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan 

ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata 

mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya 

ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam 

brbagai dimensi.
31

 Indikator kesejahteraan mengandung lima 

komponen yaitu : 

1. Kepentingan masyarakat. 

2. Kebutuhan terpenuhi 

3. Kesatuan sosial 

4. Keamanan 

5. Keselamatan 

 

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, 

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta 

kesempatan untuk melanjutkan pendidika dan memiliki 

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas 

hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan,kebodohan, 

                                                             
31 Soetomo kesejahteraan masyarakat 2014 
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ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, 

baik lahir maupun batin.
32

 

 

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat  

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, 

indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai 

masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau 

tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan 

masyarakat manurut organisasi sosial dan menurut beberapa 

ahli. Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi 

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. 

Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter 

menujukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan 

masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter. 

1. Bappenas 

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi 

pengeluaran rumah tangga (Bapennas, 2000). Rumah tangga 

dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran 

untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. 

Sebaliknya rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat 

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status 

kesejahteraan yang masih randah. 

 

2. Biro Pusat Statistik 

Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk 

menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas 

bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber 

penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk 

memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, 

                                                             
32 Fahrudin, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2012 
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frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan 

tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, 

pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang 

mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti 

sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal, motor, 

barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi 

maka dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak 

sejahtera. 

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang latar 

belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang 

digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya 

adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan 

atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai 

usaia 1 tahun keluhan masyarakat terdapat kesehatan, 

imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi 

dan korban kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, 

membaca koran/surat kabar, serta menonton televisi. Dari 

beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: 

a. Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh 

masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah 

tangga maupun pendapatan anggota-angota rumah 

tangga. Pengahasilan tersebut biasanya dialokasikan 

untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan an 

kebutuhan lain yang bersifat material. 

b. Komposisi Pengeluaran Pengeluaran 

  Pola kosumsi rumah tangga merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini 

berkemabang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran 

kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga 

dengan porporsi pengeluaran yang lebih besar untuk 

konsumsi makanan mengindentifikasikan rumah tangga 
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yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat 

penghasilan rumah tangga, makin kecil porporsi 

pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin 

sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan 

kuah lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran 

untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga 

dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat 

kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan. 

 

c. Pendidikan 

   Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan 

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 

anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri 

tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar 

masyarakat modern memandang lembaga pendidikan 

sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial 

pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan 

anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar- 

besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan 

bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional 

yang berupa nilai-nilai luhur yang harus di lestarikan 

seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin 

kewajiaban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma- 

norma yang berlaku, jiwa pratriotisme dan sebagainya. 

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa 

kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan kemajuan-

kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, 

budaya, dan dan pertahanan keamanan secara tepat dan 

benar, sehingga membawa kemajuan pada individu 

masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional. 

  Pendidikan sebagai lembaga konserfatif mempunyai 
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fungsi-fungsi sebagai berikut: 

- fungsi sosialisasi, 

- fungsi kontrol sosial, 

- fungsi pelestarian budaya, 

- fungsi reproduksi budaya, 

- fungsi difusi kultural, 

- fungsi peningkatan sosial, dan 

- fungsi modifikasi sosial. 

 

        Menurut BPS pendidikan dapat diukur melalui 

beberapa indikator yaitu: 

angka atau huruf, angket partisipasi sekolah, 

pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, 

dan pendidikan yang ditamatkan semakin baik. Dan 

semakin rendah angka putus  sekolah semakin baik dan 

keadaan suatu daerah dan sejahtera, karena distribusi 

bantuan pemerintah merata. Angka partisipasi sekolah 

merupakan ukuran sumber daya sistem pendidikan 

terhadap usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan 

adanya perubahan pendudukan terutama usia muda. 

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan 

seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukan 

perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap 

jenjang sekolah. Sehingga, nilai presentase jumlah murid 

tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya 

partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula 

dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk 

usai sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya 

insfrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk 

sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak 

berubah atau malah semakin rendah. 

d. Kesehatan 

  Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah 

tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut 
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BPS: 

- Keluhan kesehatan 

- Proses kelahiran 

- Kelahiran 

- Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan 

- Imunisasi 

- ASI 

- Mengobati sendiri 

- Obat tradisional 

- Berobat jalan 

- Tidak termasuk dalam berobat jalan 

- Rawat inap 

 

e. Perumahan 

Dalam  data  statistik  perumahan masuk dalm 

konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi 

perumahan menurut BPS: 

- Bangunan Fisik 

- Status Penguasaan Rumah 

 

        Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang 

mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. 

Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan 

mampu membaawa korelasi positif pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu 

pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset 

bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati 

oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan 

pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian 

kerja berkembang. 

 

D. Pemanfaatan Anggaran Dana Desa  

1. Alokasi Dana Desa  

a. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
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Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan 

masyarakat dengan pemabagian sebagai berikut (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) : 

1. Sekitar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang 

diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan 

Pemerintahan desa. 

2. Sekitar 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang 

diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

 

b. Arah Pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa diarahkan untuk membiayai aneka 

kegiatan berikut  

Penyelenggaraan Pemerintahan 

           Alokasi Dana Desa yang digunakan belanja 

aparatur dan operasional desa, yaitu untuk membiayai 

kegiatn penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 

prioritas sebagai berikut: 

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan 

Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, 

Pembekalan, Studi Banding. 

b. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang 

Pemerintahan. 

c. Biaya tunjungan Kepala Desa, Perangkat Desa, 

tunjangan, dan operasional BPD, Honor ketua RT dan 

RW serta penguatan kelembagaan RT/RW. 

d. Biaya Premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Kepala 

Desa dan Perankat Desa. 

e. Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

f. Biaya Penyertifikatan tanah Kas Desa. 

g. Belanja Modal Peralatan Kantor Desa: 

 Pengadaan computer; 

 Pengadaan buku administrasi desa; 
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 Pengadaan meja kursi, lemari, rak, dan lain-lain. 

h. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor 

Kepala Desa. 

i. Biaya Penyediaan data dan pembuatan pelapora,    

pertanggungjawaban meliputi : 

- Pembuatan/perbaikan monografi, peta, data lain-

lain dan dinding 

- Penyusunan APBDes, LPPD, dan LKPJ, pelaporan 

dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi 

Dana Desa. 

- Pengadaan Software aplikasi data kependudukan. 

 

2. Pemanfaatan Dana Desa 

 

Bidang Pembangunan Desa Penggunaan dana desa untuk 

pembangunan desa bertujun untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta 

penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana 

desa untuk pembangunan diarahkan pada program-program 

seperti :  

 

1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk 

penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan 

pemukiman.  

2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana kesehatan masyarakat.  

3) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan. 

4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi 

pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan 

distribusi  

5) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan. 
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E. Ekonomi Islam  

1. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam  

  Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti 

ekonomi Islam. Beberapa ekonom muslim berusaha 

mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks 

permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga 

terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi 

Islam.  

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah 

Ayat 30: 

 قَبىُٓىْا أَرَۡجَعُو 
ٗۖ
ئَِنِخ إٍِِّّ َجبِعٞو فٍِ ٱۡۡلَۡزِض َخِيُفَٗخ

ٓ يََٰ ََ َوإِۡذ قَبَه َزثَُّل ِىۡي

ِدَك َوُّقَ  َۡ ُِ َُّسجُِّح ثَِح بَٓء َوَّۡح ٍَ ٍَِ َُۡفِسُد فُِهَب َوََۡسفُِل ٱىدِّ ُس ىََلۖٗ فُِهَب  دِّ

َُىُ ب ََل رَۡعيَ ٍَ  ٌُ ٍٓ أَۡعيَ  قَبَه إِِّّ

Artinya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 

Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

 

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah 

dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber 

daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu 

pengetahuan sosial yang memelajari masalah- masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 
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b. Dasar hukum ekonomi islam  

 

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi 

ekonomi syariah. Al- Qur‟an juga memberikan hukum-

hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita 

ekonomi Islam itu sendiri.Al-Qur‟an memberi hukum-

hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam 

perekonomian itu sendiri
27

. Dan hal ini tertuang pada( Qs 

saba :24) 

 

 ًَٰ ٌۡ ىََعيَ ِد َوٱۡۡلَۡزِضۖٗ قُِو ٱّلَلُۖٗ َوِإَّبٓ أَۡو إََِبُم َىَٰ َََٰ َِ ٱىَس ٍِّ ِ ََۡسُشقُُنٌ  ٍَ قُۡو 

 ۞ ِٖ جُِ ٍُّ ٖو 
  هًُدي أَۡو فٍِ َضيََٰ

 

Dari ayat di atas telah Allah jelaskan bahwa 

sesungguhnya rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan 

nikmat dari Allah SWT. Allah memberikannya dari 

sunnatullah yang Allah tetapkan di langit dan bumi. 

Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia di muka 

bumi tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya bantuan 

dan ketetapan dari Allah SWT. 

 Hal ini dapat kita hayati dari hal-hal berikut ini: 

a) Manusia tidak akan bisa panen jika tanpa ada keteraturan 

musim hujan dan musim panas yang Allah tetapkan 

b) Manusia tidak akan bisa memakan dan meminum sesuai 

kebutuhannya jika Allah tidak menurunkan sunnatullah 

di alam raya ini 

c) Manusia bisa melaksanakan bisnisnya dengan bahan 

baku yang didapat dari ciptaan Allah, tidak ada yang bisa 

manusia buat kecuali hanya mengkreasikan 

d) Perputaran uang dan harta manusia tidak akan abadi, 

sedangkan rezeki yang Allah nilai bukan hanya harta 

melainkan kesehatan, kasih sayang, dsb 

 

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa dasar ekonomi 
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islam adalah ketundukkan dan ketaatan kepada Allah SWT 

pelaksanaan nilai, Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi 

Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun 

Iman. Ekonomi islam didasarkanpada ketauhidan. Seluruh 

aktivitas ekonomi umat manusia di muka bumi ini tidak 

akan bisa dilakukan jika Allah tidak menetapkan 

Sunnatullahnya.
33

 

 

c. Penegertian sistem ekonomi islam  

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi 

yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan 

tidak berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar 

keseluruh masyarakat.
34

 Oleh karena itu, penting bagi setiap 

masyarakat untuk membangun sistem Ekonomi Islam sesuai 

dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. Setiap 

masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka 

harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan 

memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat 

diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan 

masyarakat yang lainnya. 

Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan 

manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam 

hal jualbeli, pinjam meminjam maupun investasi (Al-Qasas: 

77) 

 

بٓ َءارَ  ََ َُبۖٗ َوٱۡثزَِغ فُِ ّۡ َِ ٱىدُّ ٍِ َل ٱّلَلُ ٱىَداَز ٱۡۡلِٓخَسحَۖٗ َوََل رََْس َِّصُجََل  ىَٰ

َُ ٱّلَلَ ََل   َوََل رَۡجغِ ٱۡىفََسبَد فٍِ ٱۡۡلَۡزِضۖٗ إِ
َلۖٗ ُۡ َِ ٱّلَلُ إِىَ بٓ أَۡحَس ََ َوأَۡحِسِ َم

  َِ ۡفِسِدَ َُ  َُِحتُّ ٱۡى
 

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

                                                             
33 https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/dasar-ekonomi-islam  
34 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 

h. 11 

https://dalamislam.com/dasar-islam/rukun-islam
https://dalamislam.com/dasar-islam/rukun-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam
https://dalamislam.com/dasar-islam/rukun-iman
https://dalamislam.com/dasar-islam/rukun-iman
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/dasar-ekonomi-islam
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akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. (Al-Qasas: 77) 

 

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang 

adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak 

berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh 

masyarakat
32

. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan 

prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan 

ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat 

untuk membangun sistem ekonomi Islam sesuai dengan 

nilai-nilai budaya yang bersangkutan. setiap masyarakat 

menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus 

memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan 

masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu 

masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. 

 

d. Nilai-Nilai, Prinsip, dan Tujuan dalam Sistem Ekonomi 

Islam 

Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam 

bersumber dari Al- Qur‟an dan sunnah, yang menjadi dasar 

dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam 

menghadapi perkembangan zaman dan perubahan 

masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, 

termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari‟at. 

bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-

nilai dasar dalam ekonomi yakni: 

- Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai 

kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi 

pada kebenaran. Sebagaimana firman allah dalam 

surat an-nahl ayat 90: 
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 ًَٰ هَ ْۡ ًَٰ َوََ ٌ ِ ِذٌ ٱۡىقُۡسثَ
ِِ َوإَِزَبٓ ۡحَسَٰ ُس ثِٱۡىَعۡدِه َوٱۡۡلِ ٍُ َُ ٱّلَلَ ََۡأ إِ

 ٍِۚ َْنِس َوٱۡىجَۡغ َُ ِِ ٱۡىفَۡحَشبِٓء َوٱۡى َُ َع ٌۡ رََرَمُسو ٌۡ ىََعيَُن  ۞   ََِعظُُن
 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 

kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. 

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan berbuat 

adil dalam melaksanakan segala aspek kehidupan serta 

berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan 

kesamaan dan keseimbangan diantara Hak dan 

Kewajiban mereka. 

- Pertanggung jawaban  

Menurut Sugeng Istanto, pertanggung jawaban 

berarti kewajiban memberikan jawaban yang 

merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan 

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian 

yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum 

internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam 

hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggung 

jawaban negara dibatasi pada pertanggung jawaban atas 

perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. 

Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain 

tetapi   tidak    melanggar    hukum    internasional    

tidak menimbulkan pertanggung jawaban. Misalnya 

perbuatan negara negaranya
 
untuk memakmurkan bumi 

dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. 

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk 

berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html
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secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan 

kelompok tertentu saja. 

 

- Tafakul (jaminan sosial) 

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara 

individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya 

mengajarkan hubungan vertikal, namun juga 

menempatkan hubungan horizontal ini secara 

seimbang. Perintah allah SWT untuk saling tolong 

menolong dan bekerja sama. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 195: 

 

 
ۚ
ٌۡ إِىًَ ٱىزَۡهيَُنِخ َوأَۡحِسُْٓىْا ِدَُن َۡ َ َوأَِّفقُىْا فٍِ َسجُِِو ٱّلَلِ َوََل رُۡيقُىْا ثِأ

  َِ ۡحِسُِْ َُ َُ ٱّلَلَ َُِحتُّ ٱۡى  إِ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di 

jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. 

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk 

memberikan imbalan yang lebih ketika telah 

ditunaikannya tanggung jawab sosial. Dalam ayat lain 

juga Allah juga telah melarang bagi manusia yang 

menimbun harta kekayaan, hal ini dapat menimbulkan 

kesenjangan sosial diantara mereka. 

Kewajiban bekerja tersebut menjadi tanggung 

jawab laki-laki dewasa yang mampu saja. Adapun 

perempuan, tidak diwajibkan bekerja, meski syara‟ 

tidak mengharamkannya bekerja. Nafkah bagi 

perempuan menjadi kewajiban suaminya, atau ayahnya 

jika perempuan itu belum menikah. Nafkah anak-anak, 
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menjadi kewajiban ayahnya. Nafkah ayah dan ibu yang 

sudah tua, menjadi kewajiban anak laki- lakinya yang 

sudah dewasa dan mampu, jika ayah dan ibu 

membutuhkan nafkah 

 

e. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam 

Prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, juga 

bersumber pada ajaran syar‟i yang dikembangkan dan 

dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan candikiawan 

muslim. Sebgaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem 

ekonomi Islam yang meliputi: 

a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh 

kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami 

ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi 

yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai 

ekonomis, namun juga diiringi pengakuan terahadap 

keesaaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus 

penuh dengan tanggung Jawab
35

. 

 

b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah dimukabumu 

melahirkan sikap berekonomi yang bener sesuai dengan 

tuntunan syar‟i, berekonomi semata-mata untuk 

kemaslahatan umat manusia, dan upaya mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. 

Prinsip ini mangutamakan kemakmuran kelompok, 

orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi 

sekalipun. 

 

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip 

tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam 

membangun karangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, 

kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, 

persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. 

Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujauan untuk 
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menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin 

terwujudnya tujuan syari‟ah. Hal inilah yang membedakan 

secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang 

tidak memberi tempat pada unsur keimanan. 

Tujuan syari‟ah akan menjiwai manusia untuk 

bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. 

Kimanan terletak pada urutan pertama tak lain karena 

keimanan akan memberikan cara pandang terhadap dunia 

yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental 

seseorang. Seperti misalnya: prilaku, gaya hidup, selera, 

sikap terhadap manusia dan lingkung sekitar. Sikap mintal 

tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas 

dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan 

kebutuhannya.  

landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep 

Fundamental, yaitu kemimanan kepada Allah SWT (tauhid), 

kepempinan (Khalifah), dan keadilan (a‟dalah). Tauhid 

adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab 

konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktiviatas 

baik yang mencakup ibadah (abudilah) mahdah (berkait 

sholat, dzikir dan sebaginya), termasuk ekonomi 

(mu‟amalah), muasyarah, hingga akhlak. 

Ekonomi yaitu bagian dari muamalah secara umum 

dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip tauhid, 

khalifah dan keadilan (a‟dalah), yang harus berdampingan 

manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat 

yang sejahtera al-falah38
. 

Ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan 

manusia dan sumber- sumber yang dimiliki tidak terlepas 

dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang 

dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan 

tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam 

menggunakan sumber daya- sumber daya yang terbatas 

sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang 

berpihak kepada kemasalahatan dan menciptakan keadilan 
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dalam ekonomi umat.
35

 

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus 

diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang 

diahadapi suatu sistem ekonomi. Tak terkecuali masalah 

anggaran dana desa yang merupakan salah satu sasaran 

kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam alokasi dana desa, sehingga tercipta keadilan 

sosial di masyarakat secara luas. 

 

F. Pemanfataan Anggaran Dana Desa Dalam Ekonomi Islam  

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secar jelas 

terperinci dalam al-qur‟an dan as-sunnah sebagai sumber segala 

ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai 

macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan 

transparasi dalam pemanfaatan anggaran dana desa.  

Transparasi anggaran adalah salah satu bentuk tabligh. 

Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang 

disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, 

kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, 

kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam 

tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam agama. Dalam 

pemanfaatan anggaran dana desa kejujuran ini tidak bisa 

dijalankan kecuali dengan transparasi anggaran. Maka 

menjalankan transparasi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam 

pandangan hukum islam transparasi menjadi instrumen penting 

yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.  

Transparasi dan akuntabilitas merupakan bentuk 

pemanfaatan anggaran dana desa dimana akuntabilitas dalam 

perspektif islam yaitu menggambarkan suatu 

pertanggungjawaban mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi 

yakni amanah dalam menjalankan suatu tugas atau wewenang.  

Mengenai bentuk dari akuntabilitas tersebut dapat kita lihat 

dalam  firman allah  surat al-ahzab ayat 72-73                         

                                                             
35 Abdul Mujib et al., “Realitas Sistem Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam”, Vol. 

4 No. 1 (2019), hal. 143–59,. 
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َِ أَُ   ُۡ ِد َوٱۡۡلَۡزِض َوٱۡىِججَبِه فَأَثَ َىَٰ َََٰ بَّخَ َعيًَ ٱىَس ٍَ إَِّب َعَسۡضَْب ٱۡۡلَ

َة  َُعرِّ ب َجهُىَٗل ىُِّ ٍٗ َُ ظَيُى  إَِّهُۥ َمب
ُِٗۖ َّسَٰ يَهَب ٱۡۡلِ ََ هَب َوَح ْۡ ٍِ  َِ ۡيَْهَب َوأَۡشفَۡق َِ ََۡح

ِذ َوََزُىَة ٱّلَلُ َعيًَ  ٱّلَلُ  ۡشِسَمَٰ َُ َِ َوٱۡى ۡشِسِمُ َُ ِذ َوٱۡى ِفقََٰ ََْٰ َُ َِ َوٱۡى فِقُِ ََْٰ َُ ٱۡى

ب   ََۢ َُ ٱّلَلُ َغفُىٗزا َزِحُ ِذِۗ َوَمب
ََْٰ ٍِ ۡؤ َُ َِ َوٱۡى ُِْ ٍِ ۡؤ َُ  ٱۡى

  

Artinya : 

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya wnggan untuk 

memiliki amanat itu dan mereka khawatir akan menghianatinya, 

dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia 

itu amat zalim dan juga amat bodoh. Sehingga allah mengazab 

orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang 

musrykin laki-laki dan perempuang, dan sehingga allah 

menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, 

dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang. 

 

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan 

daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang 

menjadi hak pemerintah desa yakni ulil amri dimana warga 

masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar 

terealisasnya pelaksanaan tugas-tugas dallam unit lingkup 

pemerintahan desa.  

  

G. Kesejahteraan Dalam Ekonomi islam 

 

1. Penegertian Kesejahteraan dalam ekonomi islam 

Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang 

bermakna zharafa bima yurid (kemenangan atas apa yang 

diinginkan), disebut al-falah artinya menang, keberuntungan 

dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam al-Qur‟an Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Mu‟minun ayat 1 

        َُ ُْْى ٍِ ْؤ َُ  قَْد اَْفيََح اْى

artinya “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman” 
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Rasulullah SAW bersabda: Telah menceritakan kepada kami 

'Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami Al 

Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 'Amru; Ada 

seseorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam; "Islam manakah yang paling baik?" Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam menjawab: "Kamu memberi makan, 

mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang 

tidak kamu kenal". (H.R. Bukhari) 

Dari pengertian di atas, maka falah bisa diartikan segala 

kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang 

dirasakan oleh seseorang, baik lahir dan batin, yang bisa 

mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan 

dalam diri seseorang. Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, 

makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, 

kesungkaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan 

pengertiaan “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan 

damai. Dari pengertiaannya ini dapat dipahami bahwa masalah 

kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi 

inilah sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, 

sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anbiyya‟ ayat 107 yang 

berbunyi: 

 َِ ُْ َِ يَ خً ىِّْيعَٰ ََ َل اََِل َزْح َْٰ بٓ اَْزَسْي ٍَ  َو
Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

 

Dari isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran 

islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. 

Hubungannya dengan Allah misalnya (habl min Allah wa habl 

min an-nas).Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi 

dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya 

termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan 

kesejahteraan sosial merupakan misi khalifah yang dilakukan 

nabi Adam As. Kesejahteraan sosial didambakan AL-Qur‟an 

tercermin disurga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat 

sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan dibumi. 
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Masyarakat yang mewujudkan bayangan-bayangan surga itu 

adalah masyarakat yang berkesejahteraan. 

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari 

rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, 

kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan 

lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat 

dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada 

Adam.
36

 

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut 

AL-Qur‟an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan 

perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.
37

 

Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangaan 

mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek 

akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang 

seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam 

pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian 

beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan 

keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az- 

Zahra, dan lain-lain.kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar 

Ash-Sidik r.a dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, 

dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya 

masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahtraan 

masyarakat: 

a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak 

mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian 

terpecah. 

b. Kesadaraan bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, sekali 

usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu 

mengandung hikmah, karena itu Allah memerintahkan 

kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian 

berserah diri kepadanya, 

c. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa 

                                                             
36 M. Quraishshihab, Wawasan Al-Qur‟an:Tafsirmaudhu”Atas Berbagai Persoalan 
Umat (Bandung:Mizan, 1996),h.127 
37Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2015 
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dan hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan 

perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak- anak dan 

istrinya baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya 

tanggungjawab ini mengandung konsekunsi keuangan dan 

pendidikan. 

d. Menyisikan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi 

masa depan, sebagian lain (yang tidak mereka nafkahkan 

itu) mereka tabung untuk menciptakan rasa aman 

mengahadapi masa depan, diri , dan keluargaan  

  

Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang 

berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi. Setiap 

insan harus memperoleh perlindungan, jiwa, harta, dan 

kehormatannya. Jangankanmembunuh, mengejek dengan 

sindiran halus, atau sembutan yang tidak senonoh, 

berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan 

sebagainya. Semuanya dilarang dengan tegas, karena semua 

itu dapat menimbulkan rasa takut tidak aman, maupun 

kecemasan yang mengantarkan kepada tidak terciptannya 

kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang 

didambakan.
38

  

Dari beberapa definisi diatas maka kesejahteraaan 

dalam padangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran 

material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material; 

seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharannya 

nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. 

Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu 

terpenuhinya dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan 

pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, 

pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan 

terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan 

                                                             
38 Adiwarman A. Karim, Ekonomimikro Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 129-133 
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manusia. Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat 

di kendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, 

dan sodakoh, dengan pengendalian distribusi kekayaan 

tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, 

pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. 

Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, 

harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan 

demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup 

seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani 

 

 

2. Indikator kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam 

  

 Indikator kesejahteraan dalam ekonomi islam 

memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan 

melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, 

menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta 

meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. 

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah 

dengan:  

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan 

kebutuhan dasar bagi semua. 

2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha 

bagi semua masyarakat. 

3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan 

kekayaan. 

4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi 

yang tinggi.  

5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang 

tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat 

membahayakan kehidupan. 

 

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut 

adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga 

dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab 

bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia 
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lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang 

bermasalah, dan penangulangan kenakalan remaja, kriminalitas, 

dan kekacauan sosial. 

Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi 

Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan 

masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk 

aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi 

Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan 

distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama 

dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai 

puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut 

tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu 

dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, 

ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta 

pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan 

sebagaimana mestinya. 

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam 

merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi 

masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, 

adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara 

efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap 

individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan 

kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam 

merealisasikan kesejahteraan mereka masing-  masing. Hal ini 

tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi 

pengangguran yang tinggi tetap berlangsung. 

Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi 

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
39 

Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia yang 

aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam 

menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan 

berusaha dilakukan oleh manusia diletakan Allah pada 

timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan 

                                                             
39 Ibid hlm.10 



56 
 

 
 

terbagi menjadi dua unsur materi dan spritual yang satu sama 

lain saling membutuhkan antara lain: 

1. Unsur Materi 

Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa 

rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini 

secara wajar, islam memperbolehkan manusia 

memanfaatkan nikmat dunia dan batas-batas yang dihalal-

Nya dan yang menjauhi yang haram. AL-Qur‟an dan hadist 

menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa 

kenikmatan dalam kehidupan Nikmat makanan dan 

minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, 

madu, air dan lain-lain : 

a) Nikmat pakaian dan perhiasan. 

b) Nikmat tempat tinggal. 

c) Nikmat kendaraan. 

d) Nikmat rumah tangga. 

 

2. Unsur Spiritual  

Sesungguhnya pondasi kebahagian kehidupan terletak 

dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika 

manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesunggahnya, ia 

tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya.
40 

Sebagaimana Allah berfirman dalam 

Q.S Al-Hud ayat 61. 

Artinya : 

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka 

shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, 

sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku 

                                                             
40 Yusuf Qardhawi,  Norma danEtikaEkonomi Islam, (Jakarta: GemaInsani Press,  

2000),  h.64 
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Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya)."  

Maksud dari ayat ini adalah manusia yang di percaya 

Allah sebagai khalifah  itu  bertugas  memakmurkan  atau  

membangun  bumi  ini  sesuai dengan konsep yang di 

tetapkan oleh yang menugaskan (Allah). Atas dasar ini dapat 

di katakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Qur‟an adalah 

membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga 

mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan 

khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan 

konsep yang ditetapkan oleh Allah. 

Maksud dari manusia sebagai pemakmur bumi adalah; 

karena manusia itu diciptakan dari tanah yang diambil dari 

bumi, maka sepatutnya manusia yang bahan utamanya 

adalah tanah untuk menjaga dan memakmurkannya, sebagai 

tanda penghargaan atas asal-usul penciptaan mereka. 

Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, manusia 

harus mampu menjaga amanah yang diberikan Allah kepada 

mereka dalam hal-hal yang menyebabkan bumi itu tetap 

terjaga dan makmur. Sebaliknya, jika manusia itu dengan 

kekuasaannya merusak dan menyalah gunakan kekuasaan 

yang diamanahkan kepadanya, maka secara tidak langsung 

manusia itu telah menghina asal-usul dari mana mereka 

diciptakan (tanah).Allah SWT memperhatikan eksistensi 

manusia di muka bumi, setelah mempeoleh cukup 

pengetahuan maka Allah SWT menempatkan manusia 

sebagai eksistensi yang kreatif, sebagaimana termaktub 

dalam surat Hud ayat 61 “Dan Dia yang menciptakan kamu 

dari bumi (tanah) dan menugaskan kamu untuk 

memakmurkan.” 

Atas dasar surat huud 61 ini, Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membina 

manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu 

menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-

Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang 
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ditetapkan Allah. Manusia yang dibina adalah makhluk yang 

memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan immaterial 

(akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. 

Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, 

sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan 

keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, 

terciptalah mahluk dwidimensi dalam satu keseimbangan, 

dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Dasar pemikiran di atas 

tentu saja menuntut umat manusia untuk menempatkan 

aspek penguasaan ilmu pengetahuan menjadi penting. 

Pendidikan dalam hal ini, tidak saja menjadi rekomendasi 

Islam yang bersifat normatif- doktriner, tetapi juga menjadi 

investasi bagi umat manusia untuk menentukan masa 

depannya, baik jangka pendek (dunia) maupun jangka 

panjang (akhirat). 

 

H. Keterkaitan Anggaran Dana Desa dengan kesejahteraan 

Anggaran Dana desa merupakan alokasi bantuan sejumlah 

anggaran dari pemerintah pusat melalui desa. Dalam 

pemanfaatannya dana tersebut termasuk memperioritaskan 

kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa bersumber dari APBN 

yang diperuntukan bagi desa. yang ditransfer melalui APBD dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Apabila Anggaran Dana Desa dapat 

digunakan secara intensif dan efektif, maka Anggaran Dana Desa  

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberian Anggaran Dana Desa merupakan wujud dari 

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otoniminya agar 

tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, 

berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi,pemberdayaan 

masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan dan meningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-

wilayah tertinggal dalam suastu wilayah. 
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I. Kerangka Berfikir  

Kerangka nerfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 
 

 

 

 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Anggaran Dana Desa  

Pemanfaatan    

Dana Desa 

Pemanfaatan         

Alokasi Dana Desa 
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