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ABSTRAK 

 

 

     Anggaran alokasi dana desa digunakan sebagai penunjang kegiatan 

otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, 

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. 

Pelaksanaan ADD di Desa Sumber Jaya sudah mulai berjalan sejak 

tahun 2015. Dengan dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar  

1.200.000.000. dana yang diberikan oleh pemerintah ini kemudian di 

alokasikan dalam berbagai bidang seperti pembangunan fisik desa.       

     Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Fisik Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan dan menurut Ekonomi Islam ?. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisisi Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa menurut 

pandangan Islam. 

     Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini 

yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, tokoh 

masyarakat dan masyarakat. 

     Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi 

Dana Desa terdiri dari empat (4) tahap, yaitu penerimaan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil 

penelitian tahapan penerimaan Alokasi Dana Desa belum efektif 

karena dana yang ada di aloksikan bukan untuk pembangunan desa 

melaikan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 yang sedang 

marak. Tahapan perencanaan sudah efektif karena sudah 

melaksanakan kegiatan musrenbangdes dengan program kerja yang 

terlaksana. Pada tahapan pelaksanaan atas program kerja berupa 

pembangunan fisik dan non fisik sudah terealisasikan anggaran. 

Tahapan pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian sudah 

efektif dengan adanya Surat Pertanggungjawaban. Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di tinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan 

Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab yang ada di Desa 

masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi 

pembangunan Islam. 

 

Kata kunci : Efektifitas, Alokasi Dana Desa, Ekonomi Islam 

 



 
 

iii 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The village fund allocation budget is used to support village autonomy 

activities so that they can be maximized in providing services, 

development, and community empowerment at the rural level. The 

implementation of ADD in Sumber Jaya Village has been running 

since 2015. With funds provided by the government of 1,200,000,000. 

The funds provided by the government are then allocated in various 

fields such as village physical development. 

     The formulation of the problem in this research is How 

Effectiveness of Village Fund Allocation Management is in Improving 

Village Physical Development in Sumber Jaya Village, Jati Agung 

District, South Lampung Regency and according to Islamic 

Economics?. This study aims to analyze the Effectiveness of Village 

Fund Allocation Management in Improving Village Physical 

Development according to the Islamic view. 

     The research methodology used is a descriptive qualitative 

approach with the type of case study research. Data collection was 

carried out by interviewing informants in this study, namely the 

village head, village secretary, head of village financial affairs, 

community and community leaders. 

     The results of this study conclude that the management of the 

Village Fund Allocation consists of four (4) stages, namely 

acceptance, planning, implementation and accountability. Based on 

the results of the research, the stages of receiving the Village Fund 

Allocation have not been effective because the funds that are allocated 

are not for village development but for tackling the spread of covid 19 

which is currently rife. The planning stage has been effective because 

it has carried out the Musrenbangdes activities with the implemented 

work program. At the implementation stage of the work program in 

the form of physical and non-physical development, the budget has 

been realized. The stages of accountability based on research results 

have been effective with the existence of a Letter of Accountability. 

Management of Village Fund Allocation in terms of Islamic 

economics, in the stages of Planning, Implementation and 

Responsibilities in the Village there are still many who have not 

followed the procedures in Islamic economic development. 

 

Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation, Islamic Economy 

 



 
 

iv 

 

 

KEMENTRIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung,  Telp. (0721) 703260 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : Dadang Setiawan 

NPM : 1551030022 

Prodi : Ekonomi Syari’ah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Fisik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” adalah benar-benar 

merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya 

orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam 

footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya 

penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada 

pada penyusun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buata agar dapat dimaklumi. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Bandar Lampung, 12 Januari 2022 

Penyusun 

 

 

 

DADANG SETIAWAN  

NPM. 1551030022 







 
 

vii 

 

 

MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya 

pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skriipsi ini. Adapun Judul 

Skripsi Ini Berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. 

     Untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman dalam 

memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu 

adanya penegasan judul. 

1. Efektivitas adalah efektivitas dapat dipandang sebagai suatu 

sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan 

kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.
1
 

2. Pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :
2
 

a. Pengelolaan adalah suatu proses atau cara perbuatan 

mengelola. 

b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu 

dengan menggerakkan tenaga orang lain. 

c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan 

kebijakan dan tugas organisasi. 

       Pengelolaan juga harus menggunakan prinsip POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Prinsip 

manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi dewasa ini 

untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka. Berikut 

penjelasan lebih lanjut tentang POAC tersebut : 

                                                           
1 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2007),  5. 
2 Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya : 

Aloka), 194. 
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a. Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang 

digariskan. Planning mencangkup kegiatan pengembilan 

keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif 

keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan 

visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu 

pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. 

b. Organizing mencangkup :  

1) Membagi komponen-komponen kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam 

kelompok-kelompok. 

2) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk 

mengadakan pengelompokan tersebut. 

3) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-

unit organisasi. 

c. Actuating mencangkup kegiatan yang dilakukan seorang 

manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang 

ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian 

agar tujuan-tujuan dapat tercapai. 

d. Controlling mencangkup kelanjutan tugas untuk melihat 

apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaliasi dan 

penyimpangan-penyimpanngan yang tidak diinginkan 

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan 

baik.
3
 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) 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.
4
 

                                                           
3  George R. Terry, “prinsip-prinsip manajemen” (Jakarta : Bumi Aksara), 17. 
4Tim Redaksi Laksana, “Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan 

Tentang Desa Dan Dana Desa” (Yogyakarta : Laksana, 2019) , 135. 
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4. Pembangunan Fisik Desa adalah suatu usaha yang dilakukan 

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud 

untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih 

baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, 

nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain  bahwa 

perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari 

pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana 

perumahan, sarana peribadatan, sarana pembuatan jalan, 

sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.
5
 

     Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang  Masalah 

       Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) 

menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat 

didalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenannya 

tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi 

sebagai upaya untuk mengembalikkan kedaulatan kepada rakyat. 

Bentuk dari terselanggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah 

satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban 

kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran dan kegiatan yang 

telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau 

pertanggung jawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah 

pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada 

tingkat pedesaan.
6
 

     Dalam masalah tugas dan tanggungjawab kepemimpinan, dapat 

kita lihat dalam  Al-Qur’an surat An-Nissa’ : 58 yg berbunyi : 

                                                           
5 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, “Pembangunan Ekonomi” 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 18. 
6 Melisa Olivia Mamarimbing, 2015. ”Penerapan Prinsip Good Governance 

Dalam Pembangunan Fisik Desa” (Studi di Desa Tateli Kecamatan Mandolang)”  
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil.  Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

 

     Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang masalah 

kepemimpinan dalam hadist yang berbunyi : 

ُكلُُّكْم َراٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل َراٍع ِفْ َأْهِلِه َوُهَو 
 َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْر أَُة َراِعَيٌة ِفْ بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئو َلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْْلَاِدُم َراعٍ 

ِدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه قَاَل َوَحِسْبُت َأْن َقْد قَاَل َوالرَُّجُل َراٍع ِف َماِل أَِبْيِه ِف َماِل َسي  
  َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه وَُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئٌل َعْن َرَعيَِّتهِ 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam 

adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah 

pemimpin didalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga 

tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan 

harta tuannya, danakan dimintai pertanggung jawaban atas 

urusan tanggung jawabnya tersebut”. 

     Dalam hadist ini dijelakan bahwa Imam penguasa tertinggi 

adalah menjaga Syariat dengan menegakkan hukum serta berlaku 

adil dalam menetapkan hukum.  Kepemimpinan seorang suami 

terhadap keluarganya adalah cara mengurus mereka dan memberi 

hak-hak mereka. Kepemimmpinan seorang istri adalah mengatur 
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urusan rumah, anak-anak, dan memberi nasehat serta masukan 

pada suamiinya tentang semua itu. Sedangkan kepemimpinan 

pembantu adalah memelihara apa yang ada dalam tanggung 

jawabnya serta melakukan apa-apa yang mendatangkan kebaikan 

padanya.
7
 Dengan adanya Hadist tersebut, maka seorang kepala 

Desa  harus dapat mengoptimalkan Dana Desa yang diberikan oleh 

Pemerintah agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

     Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian 

kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk 

mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. 

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian 

wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan 

pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan 

pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya 

kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan 

ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa 

masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya 

masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.
8
 

     Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur 

keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut 

mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada 

di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa 

melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing 

dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah 

satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangaan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa” (UU Nomor 72 tahun 

2005). Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang 

                                                           
7 Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukharἷ, Sahih al-Bukhari, Kitab: 

Jum'at Babalat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis  ۬  : 844 (Beirut: Dar as-Sa’bu, t.t), 

139. 
8 I Wayan Syaputra, 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli 2009-2014”. 

Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 6, No.1 
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menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan 

pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan 

atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber 

penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam 

pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional 

yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan 

alokasi dana desa. 

     Anggaran alokasi dana desa digunakan sebagai penunjang 

kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan 

pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat 

ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola 

secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya 

pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Pelaksanaan ADD 

diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa 

(ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi 

Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada 

pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur 

pelaksanaan alokasi dana desa. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Dana Desa 

     Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman  

Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima 
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Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya 

operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Kemudian 

alokasi dana desa yang diterima pemerintah Desa sejumlah 70% 

dipergunakan untuk pembangunan fisik dan  pemberdayaan 

masyarakat Desa. Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat 

beragam atau bervariasi antara satu desa dengan desa yang lainya. 

Keberagaman desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam 

(SDA) yang dimiliki, maupun sumberdaya manusia (SDM) di  

daerah pedesaan tersebut. Beragam perbedaan diantaranya ada desa 

yang sangat potensial, ada juga memiliki jumlah dan kepadatan 

penduduk yang sangat kurang, ketersediaan Infrastruktur yang 

kurang memadai, tingkat pendapatan rendah, lokasi sangat jauh 

dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, dan beragam karakteristik 

lainnya. Khususnya pembangunan fisik desa kebanyakan desa-desa 

di Lampung Selatan mengalami pelaksanaan tata kelola 

pembangunan fisik desa yang masih jauh dari harapan. 

     Pembangunan fisik yang bermasalah dapat dilihat pada 

pembangunan jalan umum, pembangunan jalan desa, pembangunan 

parit atau tanggul, dan pembangunan fisik lainnya. Desa Sumber 

Jaya sendiri berada dalam lintasan jalan umum Trans Sumatera, 

pada beberapa bagian jalan masih banyak yang rusak, jalan desa 

belum dibuat dengan bagus, cepat mengalami kerusakan. 

     Pelaksanaan ADD di Desa Sumber Jaya sudah mulai berjalan 

sejak tahun 2015. Dengan dana yang diberikan oleh pemerintah 

sebesar  1.200.000.000. dana yang diberikan oleh pemerintah ini 

kemudian di alokasikan dalam berbagai bidang seperti 

pembangunan fisik desa. Contoh dari pembangunan fisik desa 

setelah adanya ADD adalah pembenahan jalan umum, pafing blok 

di beberapa gang setiap dusun, dan pembenahan gorong-gorong. 

Selain digunakan untuk pembangunan fisik, ADD juga di 

alokasisan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat 

desa. 

     Permasalahan yang ada selama pengelolaan dana desa 

diantaranya : 
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1. Pada saat perencanaan anggaran 

     Permasalahan dalam pembuatan rencana anggaran dan 

belanja desa (RAB) banyak di alami dalam dalam 

perancangan RAB untuk pembangunan seperti jalan dan 

gedung, hal ini terjadi lantaran keterbatasan kemampuan 

yang dimiliki aparatur desa yang dimana pembuatan RAB 

untuk bembangunan sangatlah kompleks di butuhkan 

pengetahuan yang mendalam tentang pembuatan gambar 

kerja dan perhitungan volume pekerjaan, permasalahan 

tersebut sebenarnya sudah berusaha di tangani oleh pihak 

kecamatan serta pemerintahan daerah terkait dengan 

mendatangkan beberapa ahli dalam pembuatan rab 

pembangunana tersebut, dalam kegiatan pelatihan, namun 

menurut saya hal tersebut tidaklah cukup karena biasanya 

pelatihan tersebut dilaksanakan antara 1-3 hari dimana 

waktu tersebut sangatlah singkat untuk memahami serta 

mempelajari begitu banyak hal. 

2. Pada saat pelaksanaan  

     Dalam pelaksanaan kegiatan desa yang sudah di 

rencanakan dalam anggaran pendapatan belanja desa 

(APBDes), yang paling sering terjadi yaitu harga-harga 

barang yang berfifat fluktuatif dimana harga barang turun 

atau naik tanpa bisa di prediksi, hal tersebut tidak akan jadi 

masalah ketika harga barang turun, namun hal tersebut akan 

sangat bermasalah jika harga naik dimana besaran anggaran 

yang seudah di tetapkan di APBDes akan mengalami 

perubahan, permasalahan selanjutnya yaitu dalam 

pembagian transfer Dana Desa (DD) yang di bagi 3 tahap 

yaitu tahap I. 20%, tahap II 40% dan tahap III. 40%,  hal 

tersebut biasa mempengaruhi besaran biaya yang harus desa 

kelola pertahapnya, terkadang bebrapa pembangunan harus 

berhenti karena besaran anggaran dalan satu tahapnya  tidak 

mencukupi untuk memenuhi 100% total dana pembangunan. 

      Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk 

membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga 
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pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada 

masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang 

dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk 

tanam. 

      Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan 

keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda 

perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin 

meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan 

mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka peneliti tertaris untuk meneliti lebih jauh 

skripsi yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. 

 

C. Batasan Masalah 

     Batasan masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah pada penelitian 

ini dibatasi pada perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban pembangunan fisik di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ? 

2. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Menurut Perspektif 
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Ekonomi Islam di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat  Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisis efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di 

Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

b. Untuk menganalisis efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 

bagi perkembangan konsep pelaksanaan desa, 

khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa 

dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah 

satu acuan bagi peneliti berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dan masukan terhadap 

pengelolaan alokasi dana desa  dalam meningkatkan 

pembangunan fisik desa. 

2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

agar mengetahui pengelolaan alokasi dana desa  

dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. 

3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai penembah wawasan baru 

mengenai pemerintah desa dan alokasi dana desa.         
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F. Metode Penelitian 

      Metode peneltian yaitu cara evaluasi, analisis, dan seleksi 

berbagai alternatif, cara atau teknik. Sedangkan metode ilmiah 

yaitu cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, 

pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian harus logis, diikuti 

unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut 

bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
9
 

     Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan 

penelitian dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

1. Jenis dan Sifat Senelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang dengan 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
10

 

     Selain penelitian lapangan juga di dukung dengan 

penelitian perpustakaan.penelitian perpustakaan adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi. Dengan bantuan bermacam-macam material 

yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, 

majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan 

lain-lainya.
11

 

b. Sifat Penelitian 

     Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskriptif) lengkap tentang sesuatu yang sedang 

di teliti. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian 

deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang 

                                                           
9 Suharto, Dkk, “Perekayasaan Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta, Andi, 

2004), 99. 
10 Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D”, 

(Alfabeta, Bandung, 2016), 213. 
11 Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”, (PT Bumi 

Aksara, Jakarta, 2009), 29. 
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menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Sebagaimana yang diungkapan oleh Mardalis, bahwa 

pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, 

menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.
12

 

 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
13

 Populasi 

yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 1547 

KK. Ditambah kepala desa dan sejumlah toko masyarakat. 

b. Sampel  

     Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan 

subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota 

populasi. Penarikan sampel ditentukan dari pertimbangan 

peneliti berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi 

yang lengkap dan mencukupi sesuai dengan tujuan atau 

masalah diteliti.
14

 

      Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

sampling yaitu insidental sampling. Insidental sampling 

adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang ditemui 

itu cocok sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini 

peneliti menjadikan narasumber atau responden adalah Kepala 

                                                           
12 H. Moh. Pobundu Tika, “Metodologi Riset Bisnis”, Cet. Pertama (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), 226. 
13 V. Wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi”, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 80. 
14 Kaelan, M.S. “Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier”, 

(Yogyakarta : Paradigma, 2012), 76. 



 13 

Desa, Bendahara, Sekretaris, dan tokoh masyarakat yang 

berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang tokoh agama, 1 orang 

tokoh adat, dan 1 orang tokoh pemuda, serta kepala kadus 

yang berjumlah 6 orang dan masyarakat yang terdiri dari 18 

orang. Dengan demikian jumlah sampel secara keseluruhan 

sebanyak 30 orang responden. 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

     Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan 

yang memerlukannya.
15

 Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Desa 

Sumber  Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten lampung 

Selatan melalui interview dengan Kepala Desa, Sekretaris 

dan Bendahara. terkait sejarah singkat Desa Sumber Jaya 

dan Profil Desa. 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, 

buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi 

perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku 

sebagai teori, majalah, dan lain sebaginya.
16

 Data dalam 

penelitian ini terdiri dari data aparatur desa, struktur 

aparatur desa, alokasi dana desa dan sistem pengelolaan 

alokasi dana desa tersebut. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

     Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan 

data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut.
17

Teknik observasi 

                                                           
15 Iqbal Hasan, MM, “Pokok-Pokok Metodologi Penelitian”, Cet. Pertama, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia,  2002), 82. 
16 Ibid, 89. 
17 Moh Nazir, “Metode penelitian”, (Bogor: Ghalia indonesia, 2014), 154. 
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dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan observasi secara langsung tentang Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa (Studi Pada Desa 

Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan). 

b. Wawancara (Interview) 

     Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
18

 Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas 

dengan Kepala Desa dan Aparatur desa sumber jaya terkait 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

c. Dokumentasi  

     Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi.
19

 Studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan 

data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu 

teknik pengumpulan data yang didukung dari data 

sekunder yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

 

5. Analisis Data 

     Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis 

menggunakan metode berfikir deduktif yakni mengangkat dari 

                                                           
18 Danang Sunyoto “Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis” 

(Yogyakarta: CAPS, 2013), 53. 
19 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 32. 
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fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, 

kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum 

konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

khusus.  

     Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

analisis kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan 

predikat kepada variabel yang di teliti sesuai dengan kondisi 

sebenarnya.  Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan 

informasi-informasi faktual yang diperoleh dari laporan 

keuangan yayasan kemudian mengevaluasi dengan berbagai 

teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini.
20

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

     Peneliti melakukan penelahan terhadap penelitian terdahulu. 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang punya kemiripan 

dengan judul yang di angkat sehubungan dengan Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa yang dapat dijadikan bahan acuan dan 

masukan dalam penelitian ini. Pertama, Azwardi; Sukantidengan 

judul jurnal Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa hasil penelitian menemukan beberapa 

hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitan ini 

yaitu: penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Bila dilihat dari dana yang disalurkan hingga tahun 

2012 belum satupun yang memenuhi ketentuan yang berlaku 

(minimal 10% dani dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi 

belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan 

penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 

sebesar 35,71% meningkat menjadi 90% ditahun 2012.
21

 

                                                           
20 Ibid, 13. 
21Azwardi ; Sukanto, 2012, “Efektivitas Alokasi Dana Desa ADD dan 

Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12, 

No.1, 29-41. 
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     Kedua, Lutfhi Nur Fahri dengan judul jurnal Pengaruh 

Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen 

Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program 

Pembangunan Desa, dengan hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh secara 

nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan 

efektivitas pembangunan Desa. Penelitian ini berkesimpulan 

bahwa untuk penyelenggaraan kebijakan Dana Desa secara baik 

dapat dilakukan dengan mewujudkan manajemen keuangan Desa 

sehingga meningkatkan pembangunan Desa.
22

 

     Ketiga, Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie 

dengan judul jurnal Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon 

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa secara normatif dan administratif 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan baik, 

namun secara subtansi masih belum menyentuh makna 

pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa 

stakeholder juga belum melaksanakan peranannya secara 

maksimal, hanya kepala Desa selaku tim pelaksana yang 

mendominasi pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Budaya 

paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikan 

acuh dan menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala 

desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi 

pihak kecamatan dalam penyususnan serta pertanggungjawaban 

yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.
23

 

     Berdasarkan dari penelitian tersebut maka penelitian yang di 

lakukan peneliti akan lebih memfokuskan pada Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban serta Pembangunan Fisik 

Desa. 

 

                                                           
22Lutfhi Nur Fahri, 2017, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa 

Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program 

Pembangunan Desa”, Jurnal Publik. Vol. 11, No. 01, 75-88. 
23 Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan 

Deket Kabupaten Lamongan)”, Jurnal Administrasi Publik. Vol. 02, No. 04, 597-602. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun sebuah penelitian, sistematika yang digunakan 

penulis meliputi sebagai berikut: 

BAB I.  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Kerangka Teoritis 

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang 

efektivitas, Alokasi Dana Desa, pembangunan 

daerah, Otonomi Daerah. 

BAB III.   Data Penelitian  

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam 

arti tidak dicampur dengan opini peneliti. 

Deskripsi data penelitian dilakukan dengan jelas 

dan lengkap tentang pengelolaan Alokasi Dana 

Desa terhadap kualitas pembangunan daerah dan 

otonomi daerah. 

BAB IV   Analisis Data 

Bab ini menjelaskan analisis terhadap data 

penelitian dengan metode kualitatif deskriptif 

untuk menjawab masalah penelitian, 

menginterpretasikan dan menggabungkan hasil 

penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan 

yang sudah bagus, memodifikasi teori yang sudah 

ada atau menyusun sebuah teori baru. 

BAB V     Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan 

mengenai penguraian kesimpulan dari 

penjelasanpenjelasan yang telah dibahas dan saran 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Efektifitas  

1. Pengertian Efektifitas 

     Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif 

berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada 

pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga 

diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan.
24

 

     Efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil 

tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan 

efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.
25

 

     Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang dapat menunjukkan atas tercapaianya program-

program kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan 

apa yang menjadi tujuannya. 

 

2. Pengukuran Efektifitas 

     Pengukuran efektivitas juga dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara rencana yang telah disepakati 

dengan hasil rencana yang sudah terwujudkan. Dapat 

dikatakan tidak efektif, jika antara usaha dan tindakan yang 

dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya 

tujuan yang diharapkan. Berikut kriteria atau ukuran 

                                                           
24 Departemen Pendidikan, “Kamus Besar bahasa Indonesia”, 132. 
25 Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten 

Muna.” 
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mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai 

berikut:
26

 

a. Tujuan yang akan dicapai jelas, berarti pada 

pemerintahan desa melaksanakan tugas dapat mencapai 

tujuan yang terarah. 

b. Pencapaian tujuan strategi yang jelas, bahwasanya 

strategi merupakan mengikuti alur yang sesuai dalam 

melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran 

yang telah ditentukan. 

c. Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan, 

dimana dengan adanya kebijakan maka akan mampu 

mencapai tujuan-tujuan melalui usaha pelaksanaan 

kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang maka akan memberikan 

suatu keputusan yang akan diambil untuk organisasi 

dimasa depan. 

e. Terencananya penyusunan program dengan tepat karena 

untuk menjadi pedoman dalam melakukan suatu 

tindakan. 

f. Salah satu indikator efektivitas dalam organisasi yaitu 

kemampuan bekerja yang secara produktif dan 

didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang 

tersedia. 

     Lebih lanjut Makmur dalam bukunya efektifitas 

kebijakan 

kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa 

efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : 

a. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan 

secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan 

suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. 

b. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar 

dalam menjalankan suatu program tidak mengalami 

                                                           
26 Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, 2009, “Efektivitas Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIMRENDA ) ( Studi pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Malang )” 3, No. 11, 1930–1936. 
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kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai 

program tersebut selesai dilaksanakan. 

c. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa 

dalam menjalankan suatu program harus menerapkan 

standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam 

melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran 

dalam mencapai keefektivitasan. 

d. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam 

mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan 

dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai 

suatu keefektifitasan. 

e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

f. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan 

aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai 

kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan 

mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak 

dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut 

akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak 

efektif. 

g. Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang 

ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

h. Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan 

aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai 

tujuan. 

 

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

1. Pengertian Pengelolaan 

     Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, 

yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan 

diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukanoleh sekelompok orang untuk melakukan 

serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Dikatakan 
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manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian 

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber 

daya untuk mencapai tujuan organisasisecara efisiensi dan 

efektif. 

     Nanang Fattah berpendapat bahwa dalam proses 

manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan 

oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organising), pemimpin 

(leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, 

manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, 

mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya 

organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien.
27

 

     Manajemen merupakan proses perencanan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha 

para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi 

lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik 

beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila 

dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, 

proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga 

proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami 

kegagalan.
28

 

     Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar 

tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu 

kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam 

suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian 

berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah 

                                                           
27 Widjaja, HAW. “Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat 

dan Utuh”, Revisi (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 110. 
28 Sumiati, 2017, “Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru 

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. 
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ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar 

menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang 

dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring 

aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok 

memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
29

 

     Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014  merupakan 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban 

keuangan desa.
30

 

a. Proses perencanaan  

     Perencanaan pembangunan desa disusun secara 

berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana pembangunan 

tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP Desa). Penjelasan UU No.6 

tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan 

pembangunan desa diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan 

dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang 

disebut Musrembang Desa memiliki pokok pikiran yang 

diuraikan dalam sebuah Forum musyawarah, merupakan 

forum diskusi dengan mekanisme pelaksanannya 

dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat 

serta mufakat menetukan sesuatu pilihan yang ditetapkan 

dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

                                                           
29 Suparno dan A. Suhaenah, “Pembangunan Desa”, (Jakarta. Erlangga, 

2010), 70. 
30 V. Sujarweni Wiratna, “Akuntansi Desa” , (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015), 17. 
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desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi salah 

satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang 

dimana dilibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder 

penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat lebih 

manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan 

perkembangan yang terjadi di desa, Hasil Musrembang 

Desa ini dimuat dalam Rencanan Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa).
31

 

b. Pelaksanaan 

     Berikut merupakan beberapa kebijakan terkait dengan 

pelaksanaan APB Desa berdasarkan Permendagri No.113 

tahun 2014, antara lain : 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 

perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya 

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

3) semua penerimaan dan pengeluaran desa harus 

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan 

sebagai penerimaan desa selain yang telah 

ditetapkan dalam peraturan Desa. 

5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa 

pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasional pemerintah desa yang 

jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan 

Bupati/Walikota 

6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak 

penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 

                                                           
31 Rianingsih Djohani, “Paduan Penyelenggaraan Musyawarah 

Pembangunan Desa”, (Bandung: FPPM, 2011),  87. 



 25 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB 

Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan 

menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak 

termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat 

mengikat dan operasional perkantoran yang telah 

ditetapkan dalam peraturan kepala Desa. 

8) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus 

dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan 

oleh kepala Desa. 

c. Pertanggung Jawaban 

     Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala 

desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota 

setiap akhir tahun anggaran.Laporan tersebut terdiri dari 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah di 

tetapkan dalam peraturan desa.
32

 

     Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APB Desa harus dilampiri oleh : 

1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 

Desember Tahun Anggaran yang bersangkutan. 

3) Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang masuk ke desa. 

     Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes harus di informasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat. 

                                                           
32 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 

2014. tentang ”Ketentuan Umum”, Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
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2. Pengertian Alokasi Dana Desa 

     Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 tahun 2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan 

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang di terima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10%  

(sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara 

proporsional.
33

 

     Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD 

kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota 

untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).
34

 

     Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling 

sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah 

(APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus.
35

 

     Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran adalah 

anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa 

yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah 

serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan 

daerah yang di terima oleh Kabupaten. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 

18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

                                                           
33  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 

68 Ayat (1) . 
34 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 

“Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”, Pasal 18. 
35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang “Desa” Pasal 72 Ayat (1) 

Point (D), Dan Butir (4) 
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daerah yang di terima oleh pemerintah untuk Kabupaten/Kota 

untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
36

  

 

3. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa 

     Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum 

pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah 

Negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

negara sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa segala sesuatu 

yang berkaitan dengan negara sudah mempunyai atauran atau 

landasan hukum yang jelas, ini bertujuan agar tidak terjadi 

penyelewengan dan tetap berjalan sesuai prosedur yang 

berlaku. 

     Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan pemerintah dalam 

aturan-aturan yang mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

bentuk wilayah  pemerintahan tersebut adalah kecamatan, 

kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya 

Kabupaten atau kota-kota.  

     Desa adalah nama lain yang dimana ada kesatuan 

masyarakat hukum atau yang  memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan  mengurus  pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  

masyarakat  atau  hal  tradisional  yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

     Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber 

pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa 

sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1)  huruf (d) bahwa 

alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

                                                           
36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang “Pedoman Pengeloaan 

Keuannagn Desa” Pasal 18 
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perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

Undang-Undang.
37

 

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 

tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan 

kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara 

mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus 

di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak 

untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan 

kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
38

 

 

4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

     Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam 

APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi 

dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai 

berikut: 

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 

dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. 

b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administrative, teknis dan hukum. 

c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan 

prinsip hemat, terarah dan terkendali. 

d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana 

desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan 

                                                           
37 UUD Negara RI 1945 Pasal 18 Ayat (1) tentang “dana desa dan 

pertimbangan” 
38 Abu Rahum, 2015, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam 

Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, 

(Ejournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman), 2 
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masyarakat berupa  pemenuhan kebutuhan dasar, 

penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui 

musyawarah desa. 

e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran 

pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarannya 

mengikuti mekanisme yang berlaku.
39

 

     Berdasarkan prinsip tersebut artinya kegiatan yang 

dibiayai dari dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan 

dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan 

masyarakat desa. 

 

C. Sistem Pembangunan Dalam Ekonomi Islam 

1. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam 

     Dalam membahas perspektif ekonomi islam, ada satu 

titik awal yang benar-benar harus di perhatikan yaitu: 

“Ekonomi dalam islam” itu bemuara pada akidah islam, 

Yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. 

Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuara pada 

Al-qur’an al Karim dan as-sunnah Nabawiah yang 

berbahasa arab.
40

 

     Menurut Hasamuzzaman ekonomi Islam adalah salah 

satu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam 

atau membawa ekonomi sejalan dengan syariah.23 

Definisi lain mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu 

ekonomi yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

                                                           
39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, Tentang “Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa”, Pasal 96 Ayat (1). 
40 Mustafa Edwin nasution “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam” (Depok: 

Kencana 2017), 15. 
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mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai 

Al-Qur’an dan Sunnah.
41

  

     Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah 

(terminologi) terdapat pengertian beberapa ahli ekonomi 

Islam yaitu ekonomi Islam adalah ekonomi yang 

berdasarkan ketuhanan. Monzer Kahf memberikan 

pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses 

dengan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan 

dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam 

masyarakat muslim. 

b. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 

     Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat 

nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia 

akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-

nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun 

institusional didasarkan atas Al-Qur’an dan Hadist yang 

merupakan dua sumber normative tertinggi dalam agama 

Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi 

Islam dengan ekonomi Konvensional, yaitu 

ditempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber 

utama ilmu ekonomi.
42

 

     Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang 

menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, 

antaranya: 

1) Kepemilikan  

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam : 

a) Pemilikan terletak pada kepemilikan 

pemanfaatanya dan bukan menguasai secara 

mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.  

b) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya 

selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, 

                                                           
 41 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2015), 17.  
42 Saefuddin, Ahmad M. “Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam”. (Jakarta 

Pusat: Media Dak’wah dan LIPPM. 2015), 142. 
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harus didistribusikan kepada ahli warisnya 

menurut ketentuan Islam. 

c) Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan 

terhadap sumber-sumber yang menyangkut 

kepentingan umum menjadi hajat hidup orang 

banyak. 

2) Keseimbangan 

     Merupakan nilai yang pengaruhnya terlihat pada 

berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal 

kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi 

pemborosan. Terutama dalam menjauhi 

konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku 

tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan 

saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang 

berlebihan. 

Allah SWT berfirman (QS. Al-Furqaan:25: {67})
43

 

                 

         

“Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, 

dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 

itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. 

     Nilai dasar keseimbangan ini selain 

mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan 

akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan 

dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

3) Keadilan 

     Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan 

perlakuan di mata hukum, kesamaan hak 

                                                           
43 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (QS. Al-Furqaan:25: {67}) 
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kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak 

menikmati pembangunan. Berdasarkan muatan kata 

adil yang ada dalam Al-Qur’an yaitu: 

a) Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak 

Islam. (QS. Al-Hasyr {59}:7) 

                    

                     

                      

                    

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang 

diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) 

yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar 

di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. 

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. 

 

b) Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan 

ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun 

konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan 

memberantaskeborosan ke dalam keadilan 

distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap 

faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga 

hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan 

ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya. 
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2. Ekonomi Islam Bersifat Rabbaniyah 

     Pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi 

Rabbaniyah(ketuhanan), karena titik berangkatnya dari 

Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak 

bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S Al-

Mulk {67} 15):
44

 

                          

             

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”. 

     Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi 

manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari 

ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk ber-

taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah.       

       Kedua, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah 

tujuan. Tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan 

sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk 

mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana 

penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan 

risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam.
45

 

     Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan 

manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan 

filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia 

berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, dari 

mana datangnya alam yang luas ini, siapa yang mula-mula 

menciptakan alam semesta, kenapa kita mati dan sebagainya.  

                                                           
44  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Q.S Al-Mulk, {67}, 15) 
45 Irfan Syauqi Beik, “Ekonomi Pembangunan Syariah”. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 2016), 126.  
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Ayat yang terkait dengan hal ini adalah (Q.S. Al-

An’am{6}18):
46

 

                   

“dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-

hamba-Nya. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha 

mengetahui”. 

     Ketiga, sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah 

pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan 

oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan 

pengawas bagi dirinya. Oleh karena itulah, bagi seorang 

muslim “pengawas iman sebelum pengawas raja”. Dalam 

(Q.S Al-Baqarah[2]188) Allah menyampaikan:
47

 

                         

                          

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, Padahal kamu mengetahui”. 

     Keempat, adanya konsep perwakilan (istikhlaf)dalam 

harta Allah. Sesungguhnya seluruh harta baik yang ada di 

langit dan di bumi, ada pada manusia maupun alam adalah 

kepunyaan Allah SWT. 

 

D. Kerangka Berfikir 

     Proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah 

Desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hasil akhir berupa 

                                                           
46 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Q.S. Al-An’am{6}, 18). 
47 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Q.S Al-Baqarah{2}, 188) 
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terciptanya pembangunan di Desa. Namun pemerintah Desa 

harus berfokus pada terciptanya sebuah proses pembangunan 

yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga 

pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang 

berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang 

menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja sama seluruh 

elemen masyarakat desa setempat. 

     Akan tetapi, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa 

yang ada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan, belum sesuai dengan prinsip Penglolaan 

Alokasi Dana Desa  sehingga berdampak belum efektifnya 

pencapaian Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya 

pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

Kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Sumber Jaya kecamatan 

Jati Agung kabupaten Lampung Selatan, terkait dengan 

bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sumber Jaya dan 

faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan.  

     Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berfikir 

penelitian dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.  
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Gambar 2.1 

 Kerangka Berfikir 

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Meningkatkamn Pembangunan Fisik Desa  

Pemerintah Desa 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

 

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Meningkatka Pembangunan Fisik Desa. 

Tahapan pengelolaan Aloksi Dana Desa 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. pertanggugjawaban 

 

 

Faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa 
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