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ABSTRAK 

 

Peran pemerintah desa dalam pembangunan di era otonomi 

daerah sangat penting. Bentuk peran penting pemerintah desa adalah 

meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Salah satu strategi 

pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan 

mengadakan pengangkutan sampah. Sebab pertumbuhan ekonomi, 

meningkatnya jumlah penduduk termasuk pola konsumsinya, serta 

kemajuan teknologi justru dipergunakan sebagai indikator 

keberhasilan suatu pembangunan, dan pada sisi inilah seringkali 

terjadi benturan dengan permasalahan lingkungan hidup.  Salah satu 

desa yang gencar akan pengangkutan sampah adalah Desa Way Huwi, 

yang terletak di kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. 

Permasalahan dalam penelitian yaitu meningkatnya kepadatan 

penduduk dan jumlah partisipasi masyarakat dalam pengangkutan 

sampah yang cukup besar, dimana 40% dari jumlah KK di Desa Way 

Huwi. Akan tetapi Desa Way Huwi masih sangat mengharapkan 

bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah serta belum adanya 

pembangunan desa yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran pemerintah 

desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui usaha 

pengangkutan sampah di Desa Way Huwi, Lampung Selatan dan 

untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam melihat peran 

pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui 

usaha pengangkutan sampah di Desa Way Huwi, Lampung Selatan. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

Sumber data yang diguankan adalah data primer berupa observasi, 

wawancara, dan kuesioner serta data sekunder berupa dokumentasi. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.210 orang dengan jumlah 

sampel sebanyak 123 orang serta menggunakan metode purposive 

sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya 

pengelolaan sampah di Desa Way Huwi serta pemerintah desa belum 

mampu melakukan pengawasan yang baik terhadap keuangan yang 
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diperoleh BUMDes, sosialisasi tentang sampah, dan insentif yang 

pemerintah desa lakukan juga belum merata. Oleh karena itu 

pengelolaan sampah Desa Way Huwi belum mampu meningkatkan 

pendapatan asli desa. Akan tetapi pengelolaan sampah yang di 

lakukan di Desa Way Huwi sejalan dengan prinsip ekonomi Islam 

yaitu tauhid (keimanan), pengelolaan sampah juga sejalan dengan 

tujuan ekonomi Islam yaitu mashlahah, serta sejalan dengan ketentuan 

MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 

 

Kata kunci : Pemerintah Desa, Pendapatan Asli Desa, 

Pengangkutan Sampah   
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ABSTRACT 

 

The role of the village government in development in the era of 

regional autonomy is very important. The important role of the village 

government is to increase village original income (PADes). One of the 

village government's strategies to increase income is to carry out 

waste transportation. This is because economic growth, increasing 

population including consumption patterns, and technological 

advances are actually used as indicators of the success of a 

development, and on this side there are often conflicts with 

environmental problems. One of the villages that is intensively 

transporting waste is Way Huwi Village, which is located in Jati 

Agung sub-district, South Lampung. The problem in the research is 

the increasing population density and the number of community 

participation in the transportation of waste which is quite large, 

where 40% of the number of families in Way Huwi Village. However, 

Way Huwi Village still really hopes for financial assistance from the 

central and regional governments and there is no village development 

that is felt by the community. The purpose of the study was to 

determine the role of the village government in increasing the village's 

original income through the business of transporting waste in Way 

Huwi Village, South Lampung and to find out the Islamic economic 

view of the role of the village government in increasing the village's 

original income through the business of transporting waste in Way 

Huwi Village, Lampung. South. 

This research is included in field research, using a qualitative 

approach. Sources of data used are primary data in the form of 

observations, interviews, and questionnaires and secondary data in 

the form of documentation. The population in this study amounted to 

1,210 people with a total sample of 123 people and used purposive 

sampling method. 

The results of this study indicate that the waste management in 

Way Huwi Village has not been maximized and the village government 

has not been able to carry out good supervision of the finances 

obtained by BUMDes, socialization about waste, and incentives that 
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the village government does are also not evenly distributed. have not 

been able to increase the village's original income. However, the 

waste management carried out in Way Huwi Village is in line with the 

principles of Islamic economics, namely monotheism (faith), waste 

management is also in line with the goals of Islamic economics, 

namely mashlahah, and in line with MUI 41 of 2014 concerning waste 

management. 

 

Keywords: Transporting Garbage, Village Government, Village 

Original Income. 

  



 
 

vi 
 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131 

  

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama : Reza Rachmawati  

NPM                 :1851010033 

Program Studi  : Ekonomi Syariah  

Fakultas            : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Desa 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pengelolaan 

Usaha Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Balai 

Desa Way Huwi Lampung Selatan) Adalah benar-benar merupakan 

hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari 

karya orang lain kecuali 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 buat agar dapat dimaklumi.  

 

 

Bandar Lampung,    Juni 2022  

Penulis  

 

Reza Rachmawati 

NPM.1851010033 

 

 

 







 
 

ix 
 

 

MOTTO 

 

ٰٓ أَۡهلِهَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَه ٱلىَّاِس أَن تَۡحُكُمىْا بِ  ِت إِلَىَٰ
ىََٰ َ يَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّوْا ٱۡۡلََمَٰ َ إِنَّ ٱَّللَّ ۡۡ ِِۚ  إِنَّ ٱَّللَّ ََ لٱۡل

َ َكاَن  ظُُكم بِهِۦٰٓۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ َِ ا يَ مَّ َِ ا بَِصيٗراوِ َََۢ  َسِمي

“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.” (Q.S. An-Nisa {4} : 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas sehingga mempermudah dan memahami judul penelitian ini 

serta menghindari adanya interpretasi lain yang di khawatirkan 

dapat menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu 

ditegaskan mengenai istilah-istilah yang tepat dalam judul. Judul 

dari proposal ini adalah “Peran Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pengelolaan 

Usaha Desa Menurut Perspekif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Balai Desa Way Huwi, Lampung Selatan)” uraian definisi dari 

masing-masing istilah judul adalah sebagai berikut:  

1. Peran 

Definisi peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

adalah aspek dinamis yang memiliki kedudukan atau status, 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang 

sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu 

peranan.
1
 

2. Pemerintah Desa 

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
2
 

3. Pendapatan Asli Desa 

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal 

dari kewenangan desa berdasarkan pada hak asal usul dan 

kewenangan skala lokal desa yang terdiri dari hasil 

BUMDesa, penerimaan tanah pasar atau kios desa, kas desa, 

pemandian umum yang diurus oleh desa, wisata desa, 

                                                             
1 Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243. 
2 Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, dan Ermadiani, Pengelolaan 

Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, Edisi Pertama (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2018), 6. 
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bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa 

lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat serta gotong 

royong masyarakat.
3
 

4. Usaha Desa 

Usaha desa atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk 

oleh pemerintah desa dan di kelola oleh masyarakat 

berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa.
4
 

5. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara Islami yang berlandaskan pada Al-Qur‟an, Hadits, 

dan Sunnah.
5
 

Berdasarkan pada uraian definisi dari masing-masing istilah judul 

yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya peran pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa melalui usaha desa diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa 

sehingga dapat menjadi desa yang mandiri. Untuk mengukur 

seberapa mandiri desa dapat dilakukan melalui Indeks Desa 

Membangun (IDM) berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks 

Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekonomi dan Indeks 

Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hal ini juga tidak terlepas dari 

penerapan tujuan dan prinsip ekonomi Islam dalam melakukan 

suatu kegiatan. 

 

 

 

                                                             
3 Muhammad Mu‟iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2020), 6. 
4 Riant Nugroho dan Firre An Suprapto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 3 : 

Operasional Dan Bentuk BUMDes (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 7. 
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, Edisi 1-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 17. 
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B. Latar Belakang Masalah 

 Dibentuknya kebijakan otonomi daerah yang mengatur dan 

memberikan daerah kekuatan memberikan hak kepada daerah 

untuk mengelola serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat 

daerahnya. Konsep pembangunan harus lebih diarahkan pada 

pembangunan tingkat terendah dalam struktur pemerintahan, 

yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di 

era otonomi daerah sangat penting, karena secara langsung dapat 

mendukung pemerintah daerah dalam membangun basis 

daerahnya sendiri. Desa sebagai daerah otonom mendapat 

manfaat dari hak-hak khusus, terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala 

desa (kades) dan proses pembangunan.
6
 

Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam 

mengelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat 

serta mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan desa, tujuan utamanya adalah 

kemampuan aparatur dalam melayani dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, sehingga meningkatkan daya saing desa.
7
 

Dalam lingkungan pemerintahan desa yang meliputi, 

kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas 

pemerintahan desa diharapkan perangkat tersebut dapat 

melaksanakan tugas dengan baik hal ini bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di 

desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah badan yang 

menyelenggarakan pemerintahan desa dengan mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

                                                             
6 Subhan Goma, „Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Di Desa Bolangitan Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara‟, Jurnal IImu Politik, 2015, 1. 
7 Nur Ambia Arma, Junaidi, dan Tomi Jaffisa „Peningkatan Aparatur Dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kota Rantang‟, Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat, vol.1.no.2 (2020), 1–2. 
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usulnya dan dihormati dalam sistem pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8 

Selain undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 

peraturan ini juga membuat beberapa kemajuan penting menuju 

kekuatan entitas perangkat desa, yaitu pengakuan desa sebagai 

selfgoverning community dimana dialirkan beberapa kewenangan 

yang bersifat lokal termasuk aliran dana dari Angaran Pendapatan 

dan Belanja Nasional (APBN). Hal ini bertujuan agar desa 

mampu berkembang secara mandiri. Akan tetapi, menurut 

penelitian Mohamad Shohibuddin, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa masih memiliki kelemahan, seperti 

kurangnya pengaturan tentang masalah sumber daya. Pemerintah 

juga menyadari bahwa membangun masyarakat desa yang adil 

dan makmur membutuhkan pemerintahan desa yang demokratis, 

dan profesional. Selain itu, pemerintah desa juga membutuhkan 

dana untuk pengelolaannya. Tentunya dana tersebut tidak dapat 

diperoleh dari desa sendiri, melainkan harus mendapat dukungan 

dana langsung dari pemerintah yang didistribusikan secara 

merata, adil dan memperhatikan potensi dan keragaman daerah.
9
 

Dalam mengelola dana desa pemerintah desa memerlukan 

dukungan dari pemerintah daerah yang kuat agar berhasil 

mengelola dana desa, dimana keberhasilan yang diharapkan 

adalah peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Dengan 

meningkatkan pendapatan asli desa, perangkat desa dapat 

membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera sehingga dapat 

menciptakan desa mandiri.
10 

Berikut adalah rekap status Indeks 

Desa Membangun pada tahun 2021, dimana Provinsi Lampung 

hanya memiliki 2 kecamatan mandiri yaitu Kecamatan Gedung 

                                                             
8 Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, and Novie Revlie Pioh, „Kinerja 

Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik‟, Jurnal Eksekutif, 
vol.1.no.1 (2017), 2. 

9 Komang Adi Kurniawan Saputra, A.A Ketut Jayawarsa, dan Putu Budi 

Anggiriawan „Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme 

Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)‟, Jurnal Riset Akuntansi Dan 
Bisnis Airlangga, vol.4.no.1 (2019), 607. 

10 Ibid., 608. 
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Surian, Lampung Barat dan Kecamatan Sekincau, Lampung 

Barat.
11

 

Tabel 1.1 

Rekap Status IDM 

Kecamatan 2021 

Jumlah Kecamatan 

Mandiri 2 

Maju 54 

Berkembang 144 

Tertinggal 4 

Sangat Tertinggal - 

Total 204 

Indeks Desa Membangun Provinsi Lampung Tahun 2021 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

 

Pendapatan Asli Desa yang meningkat, akan menambah 

atau meningkatkan pula perekonomian desa. Tindakan yang 

digunakan dapat berupa pengelolaan terhadap Pendapatan Asli 

Desa itu sendiri dengan meningkatkan potensi-potensi yang dapat 

menjadi pendukung dalam Pendapatan Asli Desa. Sumber 

pendapatan asli desa akan menghasilkan output secara maksimal 

bagi pemerintah desa jika ditunjang dengan strategi yang 

digunakan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli 

desa.
12

 Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang 

berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh 

karena itu pengelolaan pendapatan asli desa ini perlu dilakukan 

dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai 

penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa. Sesuai 

dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan 

pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh 

                                                             
11 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan. 
12  I Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan 

Anantawikrama Tungga Atmadja, „Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa 
Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, 

Kecamatan Gerokrak, Kabupaten Buleleng‟, Jurusan Akuntansi Program S1, 

vol.7.no.1 (2017), 7. 
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pemerintah desa yang sebelumnya terbebani dengan program-

program pembangunan dari pusat sekarang dapat lebih leluasa 

dan bebas dalam mengelola.
13

 

Salah satu strategi pemerintah desa untuk meningkatkan 

pendapatan yaitu dengan mengadakan pengangkutan sampah. 

Karena pembangunan, laju pertumbuhan penduduk, 

perkembangan teknologi, pola hidup dan konsumsi merupakan 

rangkaian yang dianggap sebagai penyebab permasalahan 

lingkungan. Jika dilihat, akan tampak bahwa persoalan 

lingkungan hidup mungkin saja timbul akibat proses 

pembangunan secara parsial, sebab yang disebut sebagai 

pembangunan pada dasarnyaa adalah melakukan perubahan. 

Akan tetapi jika disimak secara menyeluruh pembangunan 

ternyata tidak berdiri sendiri, sebab pada bagian lain aspek 

pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk termasuk 

pola konsumsinya, serta kemajuan teknologi justru dipergunakan 

sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan, dan pada sisi 

inilah seringkali terjadi benturan dengan permasalahan 

lingkungan hidup.
14

 

Timbulnya permasalahan dalam pengangkutan sampah 

secara umum antara lain masalah perilaku dan gaya hidup 

masyarakat yang masih cenderung mengarah pada peningkatan 

laju timbulan sampah yang sangat memberatkan pengelola 

kebersihan, anggaran, fasilitas personil kebersihan seperti 

kendaraan sehingga pengelola kebersihan tidak dapat melayani 

semua limbah yang dihasilkan.
 15

 Penanganan yang dilakukan 

terhadap sampah yang ada, biasanya adalah dengan penumpukan, 

pengumpulan, dan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir 

(TPA). Permasalahan yang sering timbul antara lain adalah 

semakin terbatasnya lokasi tempat pembuangan akhir tersebut. 

Masalah sampah yang timbul di kota ataupun di desa disebabkan 

sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, 

pemanfaatan, dan pemusnahan akhir sampah, baik yang berasal 

                                                             
13 Ibid., 6. 
14 Ashabul Kahfi, „Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah‟, 

Jurisprudentie, vol.4.no.1 (2017), 13. 
15 Ibid., 17. 



7  

 
 

dari kantor, rumah tangga, industri maupun sampah dari sumber 

lainnya.
16

 

 
Sumber Data : SIPSN 

 

Gambar 1.1 

Grafik Sumber Sampah Nasional 2021 

 

Sampah merupakan masalah yang kompleks, karena harus 

mempertimbangkan sistem transportasi, perencanaan penggunaan 

lahan, pengembangan masyarakat dan wilayah, serta kesehatan 

masyarakat.
17

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia 

diciptakan sebagai khalifah di bumi, ada baiknya manusia 

bertindak dengan arif dan bijaksana untuk menjaga dan mengatur 

lingkungan yang baik dan teratur. Sebagaimana dijelaskan dalam 

Al-Qur'an Surah Sad ayat 26: 

ٍَ ٱنَُّبِط ثِٱۡنَحكِّ َوََل رَزَّجِِع ٱۡنهََىيَٰ فَُُِضهَّ  ُۡ َك َخهُِفَٗخ فٍِ ٱۡۡلَۡسِض فَٱۡحُكى ثَ َذاوُۥُد إََِّب َجَعۡهََُٰ َََٰ ٍ ََ َك 

ب ََُسىْا ََۡىَو ٱۡنِحَسبِة   ًَ  ثِ
َزاٞة َشِذَُذُۢ ََ ِ نَهُۡى  ٍََ َسجُِِم ٱّللَّ  ٌَ ٍَ ََِضهُّى ٌَّ ٱنَِّزَ ِِۚ إِ  َسجُِِم ٱّللَّ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan 

kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 

hari perhitungan. (Q.S Sad {38}: 26) 

                                                             
16 Muhammad Nur, „Faktor-Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Dan Perspektif Islam Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Pasir Pengaraian‟, 

Seminar Nasional Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, 2016, 141. 
17 Ibid., 143. 
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Islam adalah agama yang mengatur segala aspek 

kehidupan di muka bumi, termasuk bagaimana manusia menjaga 

kebersihan lingkungan. Dalam sumber-sumber ajaran Islam, yaitu 

Al-Qur'an dan Sunnah, dijelaskan bagaimana ajaran Islam 

menyoroti masalah kebersihan.
18

 Maka, sampah bukan hanya 

masalah pemerintah, sehingga diperlukan beberapa bentuk 

keterlibatan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran 

penting dalam membantu pemerintah dalam permasalahan 

sampah.
19

  

Salah satu desa di Lampung Selatan yang gencar akan 

pengangkutan sampah adalah desa Way Huwi. Desa Way Huwi 

adalah desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan 

Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan dengan membawahi 21 Desa dengan luas 

wilayah 164,47 Km
2
, dan dihuni oleh berbagai etnis atau suku 

baik penduduk asli maupun pendatang. Desa Way Huwi 

merupakan pintu gerbang utama yang mempunyai peran sangat 

penting selain sebagai pintu gerbang tol juga sebagai daerah 

pertanian dan perdagangan bagi masyarakat dengan luas daerah 

Desa Way Huwi mencapai 4,93 Km
2
 serta kepadatan penduduk 

dengan urutan ketiga dari 21 desa yang ada di Kecamatan Jati 

Agung dengan jumlah penduduk 10.090 penduduk.  

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Way Huwi dalam 

menjaga lingkungan desa yang bersih adalah dengan menerapkan 

Peraturan Desa (Perdes) No 08 tahun 2016 tentang sampah dan 

limbah. Dalam Perdes No 08 tahun 2016 di pasal 24 dijelaskan 

bahwa, pembuang sampah atau limbah seperti sampah rumah 

tangga, home industri dan pabrik, yang dapat menggangu 

kenyamanan kebersihan dijalan provinsi, kabupaten, jalan desa, 

                                                             
18 Munajah Istiana Heriani, Abdul Hamid, dan Indah Dewi Megasari, 

„Konsep Kesehatan Lingkungan Dalam Hukum Kesehatan Dan Perspektif Hukum 
Islam‟, 2020, 67. 

19 Ibid., 88. 
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di bahu jalan, di Siring, atau ditanah kosong yang terdapat jalan 

provinsi atau desa dikenakan denda sebesar Rp.2.500.000.
20

 

 Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan dari jumlah 

penduduk yang bertambah dan banyaknya usaha yang dibangun 

masyarakat maka sampah juga akan terus bertambah. Selain itu 

masyarakat yang membutuhkan jasa dari para pengangkut 

sampah juga akan bertambah. Hal inilah yang menjadikan 

pengangkutan sampah sebagai salah satu usaha desa yang 

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa. 

Sehingga masalah dalam penelitian ini adalah peran 

pemerintah Desa Way Huwi itu sendiri, karena jumlah penduduk 

yang meningkat dan jumlah partisipasi masyarakat dalam 

pengangkutan sampah yang cukup besar, dimana 40% dari 

jumlah KK di Desa Way Huwi. Akan tetapi Desa Way Huwi 

masih sangat mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat 

dan daerah serta belum adanya pembangunan desa yang 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI 

PENGELOLAAN USAHA DESA MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Balai Desa Way Huwi, 

Lampung Selatan)”. 

 

C. Identifikasi dan batasan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan agar peneilitian 

ini lebih fokus serta mendalam maka penulis perlu menetapkan 

batasan masalah pada pada variabelnya, yaitu hanya berkaitan 

dengan pemerintah desa, pendapatan asli desa, usaha desa 

khususnya terhadap pengangkutan sampah yang dimana lokasi 

penelitian yaitu Balai Desa Way Huwi, Lampung Selatan. 

 

 

                                                             
20 Https://Www.Handalnews.Id/Handalnews/Berita/Perdes-No-08-Th-2016-

Tentang-Sampah-Di-Desa-Way-Huwi-Terus-Digalakkan, 2020. Diakses pada 14 

Desember 2021 
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D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah didefinisikan diatas, 

dan karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori-

teori serta upaya penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, 

maka tidak semua permasalahan akan diteliti. Peneliti fokus pada 

permasalahan: “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa Melalui Pengelolaan Usaha Desa 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam” 

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah pengelolaan 

sampah, peneliti memilih pengangkutan sampah dikarenakan 

usaha desa yang bertahan lebih dari 5 tahun sampai saat ini 

adalah pengangkutan sampah. Untuk mendapatkan fakta di 

lapangan peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke 

kantor Balai Desa dan kantor BUMDes serta melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pendapatan asli desa dan usaha desa khususnya pengangkutan 

sampah.  

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka pembahasan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pengelolaan 

Usaha Desa Menurut Pespektif Ekonomi Islam. Maka secara 

khusus dalam penelitian ini akan mengulas hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep retribusi pengangkutan sampah dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa di desa Way Huwi, 

Lampung Selatan?  

2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa melalui jasa pengangkutan sampah ke 

TPS menurut perspektif ekonomi Islam?  

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep retribusi pengangkutan sampah 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Way 

Huwi, Lampung Selatan. 
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2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa melalui jasa 

pengangkutan sampah ke TPS menurut perspektif ekonomi 

Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori 

yang penulis dapatkan didalam perkuliahan serta penelitian 

ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya dan menambah khasanah pengetahuan mengenai 

peran pemerintah desa meningkatkan pendapatan asli desa.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis : sebagai sarana menambah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya 

yang berhubungan dengan pemerintah desa 

b. Bagi Pengelola : penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai salah satu penunjang dalam 

membuat kebijakan terutama dalam meningkatkan 

kualitas usaha desa khususnya pengelolaan sampah 

c. Bagi Akademik : sebagai asset yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, dalam 

upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai 

proses pembelajaran mengenai usaha desa yang di 

laksanakan pemerintah desa Way Huwi sebagai 

pendapatan asli desa. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Menurut I Made Sara, Komang Adi Kurniawan Saputra, 

dan Anak Agung Ketut Jayawarsa dalam penelitiannya 

pada tahun 2019 yang berjudul “Profesionalisme 

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan 

Pembangunan Ekonomi Pedesaan” dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan 
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Pendapatan Asli Desa di Desa Kerobokan serta peran 

BUMDes untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa dan strategi pengelolaan Pendapatan Asli Desa 

untuk meningkatkan perekonomian. Metode penelitian 

ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam, observasi dan studi 

dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi 

data, penyajian data, analisis data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Kerobokan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan, 

BUMDes berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa sehingga Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan 

pembangunan yang berdampak pada perekonomian Desa 

dan strategi yang dijalankan Pemerintah Desa lebih 

mengedepankan koordinasi dan kerjasama.
21

 

2. Menurut Nihla Hikmania dalam penelitiannya pada tahun 

2019 yang berjudul “ Peran Desa Wisata Kampung Susu 

Dinasty Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemerintah 

Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidem 

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” dengan 

tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana peran desa wisata kampung susu dinasty 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pendapatan Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten 

Tulungagung. Metodologi penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian pada studi kasus objek. Hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa Desa Wisata Kampung Susu Dinasty 

mampu meningkatkan pendapatan Desa Sidem. Namun 

ada satu hal yang menjadi hambatan dalam 

pengembangan desa wisata tersebut diantaranya 

keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk menjadi 

                                                             
21 I Made sara, Komang Adi Kurniawan Saputra, dan Anak Agung Ketut 

Jayawarsa, „Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan 
Pembangunan Ekonomi Pedesaan‟, Jurnal ISEI Economic Review, vol.3.no.2 

(September 2019). 
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pekerja/karyawan di kampung susu dinasty. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah peran desa wisata Kampung 

Susu Dinasty sangatlah berpengaruh baik dan positif bagi 

pemerintahan desa khususnya pendapatan Desa Sidem. 

Kontribusi yang diberikan Kampung Susu Dinasty 

kepada pemerintah desa sangat besar, sehingga desa 

sidem mendapat kriteria desa mandiri.
22

 

3. Menurut Fima Laili Nihayah, Moehadi, dan Moh. 

Mustofa dalam penelitiannya pada tahun 2021 dengan 

judul “Peranan BUMDES Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten 

Bojonegoro” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan  

pendapatan   asli   desa   dan   dengan   adanya   

BUMDes   apakah   bisa   mengurangi   angka 

kemiskinan. Metode  yang  digunakan  dalam 

pengambilan  data  yaitu  menggunakan  penelitian  

lapangan  sedangkan  analisa  data  yang  digunakan 

adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  

SWOT. Hasil penelitian, peranan BUMDes sangat 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan 

asli desa dan juga mengurangi angka kemiskinan.  

Dampak  yang dihasilkan  sejak  adanya  BUMDes  

sangat  berpengaruh  positif  terhadap  masyarakat  

karena perekonomian  mereka  menjadi  lebih  baik  

semenjak  adanya  BUMdes.  Dari  hasil  analisis SWOT 

maka dapat  diketahui bahwa  apabila kekuatan  

dioptimalkan maka akan  mengatasi berbagai kelemahan  

yang ada, dan peluang juga dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk dapat mengatasi berbagai ancaman.
23

 

                                                             
22 Nihla Hikmania, „Peran Desa Wisata Kampung Susu Dinasty Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung‟ (Skripsi Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). 
23 Fima Laili Nihayah dkk, „Peranan BUMDES Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro‟, Jurnal Ekonomi 

Manajaemen Dan Sosial, vol.4.no.1 (Januari 2021). 
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4. Menurut Arham dan Rahmawati Abu dalam 

penelitiannya pada tahun 2019 dengan judul “Potensi 

Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Soppeng Riaja”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

potensi Pendapatan Asli Desa (PADesa) di dua desa 

(Desa Paccekke dan Desa Lawallu) yang terletak di 

Kabupaten Soppeng Riaja. Metode penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 

persentase Penghasilan Asli di Desa Pacceke hanya 

menyumbang 14,9 juta rupiah (0,22%), di mana 

persentase tertinggi adalah pendapatan yang berasal dari 

anggaran swadaya, partisipasi, dan gotong royong. 

Partisipasi masyarakat Desa Lawallu dalam pelaksanaan 

pembangunan dan pembangunan desa lebih terlihat, hal 

ini didasarkan pada Nilai Pendapatan Asli Desa 

(PADesa) yang bersumber dari hasil operasi, swadaya, 

partisipasi dan kerja sama, dan pendapatan asli desa 

lainnya yang sah sebesar 25,75 juta rupiah (0,32%). 

Pendapatan asli Desa Pacceke dan Desa Lawallu masih 

relatif kecil berdasarkan PADesa yang diperoleh pada 

2014-2018.
24

 

5. Menurut Asrul Hamsa dalam penelitiannya pada tahun 

2019 dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa 

Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupatan Luwu”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi 

badan usaha milik desa terhadap peningkatan asli Desa 

Muladimeng dalam mingkatkan pendapatan asli desa 

pengelola BUMDes harus melakukan pendekatan kepada 

masyarakat desa agar masyarakat bisa ikut berkontribusi 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa muladimeng. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer 

yang diperoleh melalui wawancara. Data diolah dan 

                                                             
24 Arham dan Rahmawati Abu, „Potensi Pendapatan Asli Desa Di 

Kecamatan Soppeng Riaja (Studi Kasus Desa Paccekke Dan Desa Lawallu)‟,  Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis, vol.2.no.1 (April 2019). 
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dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif 

menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi 

BUMDes di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten 

luwu dalam meningkatkan pendapatan asli desa 

Muladimeng antara lain BUMDES mengelola usaha 

mikro, memberikan pinjaman dana memberikan seminar, 

pelatihan dan konsultasi terkait pengelolaan usaha.
25

 

Dari uraian penelitian terdahulu di atas maka 

pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini 

merujuk pada usaha desa berupa pengangkutan sampah. 

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang 

lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

kuesioner, dan dokumentasi serta perbedaan lainnya 

terletak pada objek penelitian dimana penulis memilih 

objek penelitian di Balai Desa Way Huwi, Lampung 

Selatan dan penelitian ini juga merujuk pada teori 

ekonomi Islam. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai 

suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai 

dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 

data, sehingga nantinya akan diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan 

“bertahap” karena kegiatan ini berlangsung mengikuti sutau 

proses tertentu. Sehingga ada langkah-langkah yang perlu 

dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap 

berikutnya.
26

 

 

                                                             
25 Asrul Hamsa, „Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupatan Luwu‟ (Skripsi 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019). 

26 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Grasindo, 

2010), 2–3. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi.
27

 Penelitian kualitatif juga merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
28

 Penelitian ini juga 

digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu peneliti harus terjun langsung ke 

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. 

Sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang situasi setempat.
29

 

  Sehingga dapat disimpulkan metode penelitian 

kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang menyangkut 

data berupa uraian yang dihasilkan dari wawancara, 

observasi, dan penggalian dokumen. Untuk 

menggambarkan secara akurat pendekatan dan jenis 

penelitian, diperlukan keberadaan peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, dan verifikasi keabsahan.
30

 

b. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini adalah penelitian yang 

menggunakan sifat deskriptif yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-

fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 

                                                             
27 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 28. 
28 Neni Hasnunidah, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Media 

Akademi, 2017), 10. 
29 Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif ,  9. 
30 Wahidmurni, „Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif‟, 2017, 1. 
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akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu.
 31

 
 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer 

 Data primer adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun 

langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara 

langsung. Data primer ini bersumber dari Balai Desa 

dan kantor BUMDes Way Huwi, Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung yang biasanya dari 

sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan 

permasalahan. Data sekunder ini berupa dokumentasi, 

arsip resmi, buku, majalah, artikel, jurnal dan lainnya 

yang dapat melengkapi data dalam penelitian. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai 

dari karakteristik tertentu atau sejumlah objek yang 

ingin dipelajari sifatnya. sedangkan Spiegel 

menyatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan unit 

(yang telah ditetapkan) mengenai dan dari mana 

informasi yang diinginkan.”
32

 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah Pemerintah Desa, anggota 

BUMDes, dan anggota (nasabah) pengelolaan sampah 

yang terdiri dari 1.210 KK. 

b. Sampel 

                                                             
31 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: 

CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 53. 
32 A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian 

Gabungan, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), 147. 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dalam 

penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu Purposive 

Sampling. Purposive Sampling  merupakan Suatu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu atau seleksi khusus.
 33

 Apabila populasi 

penelitian, berjumlah kurang dari 100 maka sampel 

yang diambil semuanya, tetapi apa bila populasi 

penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.
34

 

Berdasarkan pendapat diatas jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populasi. 

Jumlah anggota (nasabah) pengelolaan sampah 1.210. 

Sehingga perhitungan jumlah sampel adalah 1.210 x 

10% = 121 KK. Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan Kaur Umum, dan Bendahara 

BUMDes. Sehingga total keseluruhan sampel adalah 

123 orang. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan untuk menggali data dari sumber 

yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman 

gambar. Observasi ini tahapannya meliputi, 

pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang 

sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi 

pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. 

Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra 

                                                             
33 Ibid., 150. 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 104. 
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mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk 

mengamati sasaran penelitian dengan tidak 

mengakibatkan perubahan pada kegiatan/ 

peristiwa/benda yang sedang diamati.
35

 

Teknik ini dilakukan secara langsung melalui 

pengamatan di lapangan, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui secara pasti bagaimana peran 

pemerintah desa meningkatkan pendapatan asli desa 

melalui pengelolaan usaha desa  

b. Metode Wawancara 

Wawancara, merupakan penggalian data 

melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara 

(interviewer) adalah orang yang memberikan 

pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai 

(interviewee) berperan sebagai narasumber yang 

akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

disampaikan.
36

 

Bentuk wawancara yang penulis pakai adalah 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam 

wawancara terstruksur, pewawancara menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. 

Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari 

jawaban hipotesis. Dalam wawancara tidak 

terstrukutur pertanyaan tidak disusun terlebih 

dahulu, karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri 

unik dari narasumber atau informan.
37

 Cara ini 

digunakan untuk memudahkan dalam tercapainya 

suatu tujuan. 

Wawancara merupakan metode penelitian 

yang penulis jadikan metode pokok dalam 

mendapatkan data dari lokasi penelitian terutama 

                                                             
35 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa (Solo: Cakra Books, 2014), 133. 
36 Ibid., 125. 
37 Iryana dan Risky Kawasati, „Teknik Pengumpulan Data Metode 

Kualitatif‟, 2019, 7–8. 
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yang berkaitan dengan usaha desa yaitu pengelolaan 

sampah. 

c. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu rangkaian 

pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu 

diberikan kepada sekelompok individu dengan 

maksud untuk memperoleh data.
38

 Kuesioner 

dibagikan kepada responden yaitu masyarakat 

dengan serangkaian pertanyaan terkait dengan 

adanya pengelolaan sampah di Desa Way Huwi. 

Dalam mengisi kuesioner responden diminta 

menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat 

peniliti. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan atau karya 

seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. 

Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, 

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang 

sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah 

sumber informasi yang sangat berguna dalam 

penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat 

berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun 

foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah 

kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan 

cerita.
39

 

 

5. Teknik Analisis Data 

 Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, 

maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan 

dianalisis sehingga tersusun rapih. Analisa data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Analisis merupakan 

                                                             
38 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian 

Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017), 199. 
39 Ibid., 391. 
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proses pemecahan data menjadi komponen-komponen 

yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. 

Sebelum menganalisa data yang telah terkumpul, maka 

data tersebut akan penulis peroleh dengan cara data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), 

dan conclusion drawing/verification. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan 

dengan jalan melakukan abstrakasi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada dalam data penelitian. 

b. Penyajian data 

Menurut Miles dan Hubermen bahwa, 

“Penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinanadanya 

penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan 

untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan”. 

c. Kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap 

akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini 

peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data 

yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan 

dari subyek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam 

penelitian tersebut.
40

 

 

                                                             
40 Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, 120–24. 
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J. Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar 

pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, 

observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka 

berpikir memuat teori,dalil atau konsep-konsep yang akan 

dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran 

variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan 

relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.
41

 

Dalam penelitian ini pemerintah desa memiliki kewajiban dalam 

mengelola seluruh sumberdaya yang ada di desa dengan baik dan 

benar, sehingga dapat mengentaskan permasalahan yang ada di 

desa salah satunya adalah ketertinggalan. Oleh karena itu 

pemerintah desa harus memiliki sistem perencanaan 

pembangunan yang terstruktur dan terencana, salah satunya 

adalah mengelola usaha desa dengan membangun suatu badan 

yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan ini 

didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (PADes), dimana PADes digunakan untuk memperkuat 

keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa dan 

dilihat dari perspektif ekonomi islam. Berdasarkan kajian teoritis 

dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: 

Media Sahabat Cendekia, 2019), 128. 

Gambar 1.2 
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K. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian yang berjudul Peran 

Pemerintah Desa Dalam Maningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Melalui Pengelolaan Usaha Desa Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Balai Desa Way Huwi, Lampung Selatan) 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pokok 

permasalahan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

 

1. Bagian Awal  

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, 

pernyataan orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

 

2. Bagian Substansi (inti)   

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, kerangka 

berfikir, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian dan diambil dari beberapa kutipan (buku, 

jurnal, karya ilmiah lainnya, beserta Al-Qur‟an dan Hadits) 

yang berupa pengertian, tujuan, manfaat, syarat, faktor-

faktor, indikator dan lain sebagainya. Landasan teori ini 

digunakan untuk memberikan diskusi yang lengkap terkait 

variable penelitian.  

 

BAB III  DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum 

wilayah penelitian dan penyajian fakta serta data penelitian.  
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BAB IV  ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai deskripsi data 

dan pembahasan hasil penelitian serta analisis.  

 

BAB V  PENUTUP  

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta 

rekomendasi. 

 

3. Bagian Akhir  

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan 

tugas akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah 

digunakan peneliti untuk melakukan penelitian beserta 

lampiran 
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BAB II 

PEMERINTAH DESA 

 

A. Teori Stakeholders 

Teori stakeholders adalah bahwa stakeholders merupakan 

sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang 

suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling 

mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. 

Premis dasar dari teori Stakeholders adalah bahwa semakin kuat 

hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. 

Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan 

semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku 

kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan 

kerjasama. Teori Stakeholders adalah sebuah konsep manajemen 

strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi 

memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal 

dan mengembangkan keunggulan kompetitif.
42

 Teori stakeholder 

umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan 

tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat 

diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan 

dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan.
43 

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang 

dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak 

yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi. 

Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: 

kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Teori pemangku kepentingan 

menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, 

legitimasi, dan mempunyai kepentingan (urgency) di dalam 

organisasi. Sebagai stakeholder pemerintah  memiliki  peran  

penting  dalam  proses  memajukan  suatu daerah  dan   

                                                             
42 Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan) (Bandung: Alfabeta, 2018), 68. 
43 Tantriani Sukmaningrum, „Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah‟ (Universitas Diponegoro, 

2012), 17. 
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diharapkan mampu  untuk  melakukan  pembangunan  secara  

maksimal,  yang  sejalan dengan  tujuan  peningkatan  

kesejahteraan  masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hal 

tersebut merujuk pada siapa yang memegang kekuasaan dan 

legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam 

dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan 

memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi desa.  

Kemajuan suatu desa dilihat dari bagaimana   pemerintah   

mampu   mengelola   anggaran   yang   ada   untuk   kepentingan   

masyarakatnya. Tentu  untuk  mewujudkannya  tidak  mudah,  

oleh  karena  itu  pemerintah  dapat bekerja  sama  dengan  

masyarakat  dalam  menggunakan  kewenangan,  pelayanan  dan  

strategi dalam  menghadapi  permasalahan  yang  terjadi  didesa.  

Sehingga dalam penggunaan anggaran dapat secara efektif, 

efesien dan ekonomis, penyerapan anggaran akan cepat dan 

terserap merata sampai akhir tahun. 

 

B. Pemerintah Desa 

1. Pengertian Pemerintah Desa 

a. Pengertian Pemerintah 

Pemerintahan dan pemerintah merupakan dua kata yang 

memiliki pengertian berbeda. Pemerintah memiliki 

pengertian sebagai “organ” atau alat Negara untuk 

menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan 

pemerintahan memiliki pengertian sebagai “fungsi” dari 

pemerintah. Arti “organ” atau alat negara, dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu Pemerintah dalam arti 

sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. 

Menurut UUD 1945, pemerintah adalah Presiden, Wakil 

Presiden dan dibantu oleh para menteri. Pemerintah dalam 

arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR 

(eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut 

dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang 

mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan 

kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang 

yang sahdan melindungi serta meningkatkan taraf hidup  
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masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai 

keputusan.
44

 

Akan tetapi menurut Didik Sukaryono istilah 

pemerintahan dan pemerintah dalam masyarakat secara 

umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut dapat 

dikatakan bergantian (pemerintahan dan pemerintah). 

Kedua kata tersebut merujuk pada pejabat atau penguasa. 

Mulai dari Presiden sampai Kepala Desa, sehingga orang 

yang memegang jabatan disebut dengan pemerintahan 

atau pemerintah, sedangkan orang-orang yang bekerja di 

dalam lingkungan pemerintahan atau pemerintah disebut 

dengan orang pemerintah(an).
45

 

 

b.  Pengertian Desa 

Desa menurut etimologi berasal dari Bahasa 

Sanskrit (sasnserketa) yang artinya tanah air, tanah 

kelahiran. Selain itu menurut Geertz, desa merupakan 

sebutan lawan dari negara. Desa memiliki arti “daerah” 

atau “daerah yang diperintah.” Desa memiliki definisi 

yang sangat beragam, untuk itu dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang yaitu sudut pandang umum, 

sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis, dan 

sudut pandang hukum politik. Secara umum masyarakat 

memahami desa sebagai tempat di mana orang atau 

masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim 

yang memiliki peradaban yang lebih terbelakang 

dibandingkan dengan kota. Desa memiliki pemakaian 

Bahasa tertentu yang kental, pendidikan yang relative 

lebih rendah, mata pencaharian yang umumnya dari 

sektor pertanian, bahkan desa memiliki kesan sebagai 

tempat bermukimnya para petani. 

Secara umum pengertian desa menurut orang 

awam selalu kontras dengan pemahamn mengenai kota 

                                                             
44 Sugiman, „Pemerintahan Desa‟, 83. 
45 Yusnani Hasjimzoen, „Dinamika Hukum Pemerintahan Desa‟, Jurnal 

Ilmu Hukum, vol.8.no.3 (2014), 464. 
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yang menunjukkan beberapa ciri, pertama bahwa desa 

merupakan suatu lokasi permukiman di luar kota. Kedua, 

desa adalah suatu komunitas yang homogen. Ketiga, desa 

menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari 

posisinya yang berada di pedalaman. 

Desa dalam pengertian ekonomi, lebih 

menekankan sisi produksi. Melihat desa sebagai 

komunitas masyarakat yang yang memiliki model 

produksi yang khas. Desa basanya terdiri dari rumah 

tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan 

investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara 

bersama. 

Desa dalam pengertian hukum, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46

 

 

c.  Pengertian Pemerintah Desa 

Menurut Nurcholis, “Pemerintah desa adalah unsur 

penyelenggaraan yang mempunyai tugas pokok pertama 

melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan 

pemerintah umum, membangun dan membina 

masyarakat, serta tugas kedua yaitu menjalankan tugas 

pembantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.”
47

  

Sedangkan pengertian pemerintah desa menurut 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan 

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa, 

yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

                                                             
46

 Abdul Rohman, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, 

2–3. 
47  H. Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 

(Jakarta: Erlangga, 2011), 8. 
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Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah desa adalah 

Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah desa.
48

 

Dari pengertian Pemerintah Desa diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sebagai 

penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggara dari pemerintahan desa. Pemerintah 

desa hadir dengan tujuan untuk membantu masyarakat 

desa mengentaskan berbagai permasalahan, 

ketertinggalan, dan sebutan lain yang melekat pada 

masyarakat desa. Pemerintah desa bersama-sama 

masyarakat desa melaksanakan kegiatan pembangunan 

desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat 

desanya.
49

 Berikut ini beberapa peran pemerintah desa 

sebagai penyelenggara pemerintahan:
50

 

1) Peranan dalam pengelolaan keuangan desa 

2) Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 

3) Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban 

dan keamanan masyarakat. 

4) Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan 

masyarakat desa. 

 

2. Wewenang Pemerintah Desa 

Desa memiliki sumberdaya yang harus dikelola 

dengan baik. Desa tentunya dengan segenap pemerintah desa 

memiliki berbagai wewenang untuk mengelola pemerintahan 

                                                             
48  Abdul Rohman, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, 

6. 
49  Abdul Rohman, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, 

1. 
50  Sugiman, „Pemerintahan Desa‟, Binamulia Hukum, vol.7.no.1 (2018), 

92–93. 
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desa dan sumberdaya yang dimilikinya. Menurut Departemen 

Dalam Negeri. Pengertian kewenangan adalah:
51

 

a. Hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang 

diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

b. Kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan 

pelimpahan atau pemberian 

c. Kekuasaan untuk mempertimbangkan atau menilai, 

melakukan tindakan, atau memerintah secara sah. 

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa 

menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni 

kewenangan Desa. Kewenangan Desa merupakan hak yang 

dimiliki Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah 

tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. Kewenangan desa meliputi, penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. Selain 

memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah 

tangganya sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk 

mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya: 

a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat 

desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum 

b. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.  

c. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 

pembangunan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Desa perlu 

melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, 

potensi dan sumber daya yang ada di Desa dapat diefektifkan 

untuk mendukung perwujudan pembangunan Desa. Dimana 

pembangunan Desa diupayakan untuk dapat meningkatkan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

                                                             
51 Abdul Rohman, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, 

18. 
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kesejahteraan masyarakat Desa.
52

 Lebih rinci urusan 

kewenangan yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah 

nomor 43 tahun 2014 adalah sebagai berikut:
53

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kewenangan Desa – PP 43/2014 

 

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Otonomi daerah pada saat ini tidak hanya sampai pada 

tingkat pemerintah daerah, namun telah berkembang hingga 

pemerintahan yang lebih rendah yaitu pemerintah desa. 

Namun mekanisme dan tata kelola pemerintah desa dalam 

berbagai aspek memerlukan keahlian atau kompetensi dan 

kapasitas berbagai sumberdaya maka pemerintah desa 

membutuhkan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dengan 

baik dan memadai. Sumberdaya yang dikelola oleh 

pemerintah desa minimal antara lain: sumberdaya manusia, 

sumberdaya aset, dan sumberdaya keuangan. 

                                                             
52 Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa. 
53 Abdul Rohman, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, 

20. 

Kewenangan 

Desa 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

 
Kewenangan Lokal Berskala Desa 

Kewenangan yang ditugaskan oleh 

Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota 

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh 

Pemerinth, Provinsi, Kabuoaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
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Pemerintah desa dituntut  

oleh berbagai peraturan 

 yang ada untuk mampu mengelola seluruh sumberdaya 

yang ada tersebut dengan baik dan benar dengan menerapkan 

asas pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan 

akuntabel. Selain menggunakan dan menerapkan asas 

pemerintahan yang baik maka pemerintah desa juga harus 

memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan atau tata kelola 

pemerintah yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip good 

corporate governance yang meliputi: 

a. Wawasan ke Depan (Visionary) 

Semua kegiatan pemeirntah di berbagai bidang dan 

tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang 

jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi 

strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat, dan 

berkesinambungan. 

b. Keterbukaan dan Transparan (Openness and 

Transparency) 

Masyarakat yang memiliki kemudahan untuk mengetahui 

serta memperoleh data dan informasi tentenag kebijakan, 

program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang 

dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. 

c. Partisipasi Masyarakat (Participation) 

Masyarakat yang ikut serta alam proses perumusan dana 

tau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang 

diperuntukkan bagi masyarakat. Sehingga keterlibatan 

masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan 

kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. 

d. Tanggung Gugat (Accountability) 

Instansi pemerintah dan aparaturnya harus mampu 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan 

yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

e. Supremasi Hukum (Rule of Law) 

Adanya upaya penuntasan KKN dan pelanggaran HAM, 

upaya ini dilakukan dengan menggunakan aturan dana 

prosedur yang terbuka dan jelas. 
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f. Demokrasi (Democracy) 

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat 

maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi 

dan tidak ditentukan oleh eksekutif, keputusan-keputusan 

yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif 

harus didasarkan pada consensus agara setiap kebijakan 

publik yang diambil benar-benar keputusan bersama. 

g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and 

Competency) 

Adanya upaya penilaian kebutihan dan evaluasi yang 

dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan 

profesionalisme sumberdaya manusia yang ada, dan dari 

upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia. 

h. Daya tanggap (Responsiveness) 

Apparat pemeirntah harus cepat dan tanggap terhadap 

perubahan situasi atau kondisi mengakomodasi aspirasi 

masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. 

i. Efisien dan Efektif (Efficiency and Effectiveness) 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki 

dukungan struktur dalam perbaikan tuntutan perubahan 

seperti meyusun kembali struktur kelembagaan secara 

menyeluruh, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih 

tepat, serta berupaya mencapai hasil yang optimal dengan 

menanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien 

dan efektif. 

j. Desentralisasi (Decentralization) 

Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada 

semua tingkatan apparat sehingga dapat mempercepat 

proses pengambilan keputusan, serta memberikan 

keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayaan public 

dan menyukseskan pembangunan pusat maupun daerah. 

k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat 

(Private Sector and Civil Society Partnership) 
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Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan 

peran serta masyarakat dan sektor swasta harus 

diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau 

kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya 

kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan 

perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan 

sektor swasta serta penyelengaraan pelayanan terpadu. 

l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment 

to Reduce Incquality) 

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik 

pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan 

proporsional merupakan wujud nyata prinsip 

pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya 

menciptakan kesetaraan dalam hukum serta mereduksi 

berbagai perlakuan diskriminatif. 

m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to 

Environmental Protection) 

Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak 

ligkungan secara konsekuen, penegakan hukum 

lingkungan secara konsisten, pengeaktifan lembaga 

pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan 

sumberdaya alam secara lestari merupkan conoth dari 

perwujudan komitmen pada lingkungan hidup. 

n. Komitmen Pasar yang Fair (Comitment to Fair Market) 

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi 

seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani 

anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya 

pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar 

baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan 

contoh dari wujud nyata komitmen pada pasar.
54

 

 

4. Pemerintahan Dalam Islam 

Dalam Islam pemerintahan merupakan bagian integral 

yang tidak dapat dipisahkan dari konsep syariat Islam. Hal 

                                                             
54 Ibid., 8–11.  
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tersebut karena konsep syariat Islam bersifat universal dan 

mencakup berbagai aspek esensial seperti: negara, masyarakat 

dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam Islam 

mulai terbangun sejak Islam dibangun oleh Nabi Muhammad 

saw. di Madinah. Terbentuknya negara Madinah, akibat dari 

perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi 

kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca 

periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. D. B. Macdonald 

juga menyatakan bahwa, “di Madinahlah telah terbentuk 

negara Islam pertama dan telah melaksanakan dasar-dasar 

politik bagi perundang-undangan Islam.” Di negara Madinah 

tersebut Nabi tidak hanya berfungsi sebagai Pemimpin Agama 

tetapi juga Kepala Negara.
55

 

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam 

adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat 

pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-

kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara 

terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-

ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah 

dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi 

konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat.
56

 

 Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad 

ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah 

mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi 

sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan 

khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi. Khilafah 

adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, 

sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan 

bangsa.
57

  

 

                                                             
55 Rahmawati, „Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan 

Aplikasinya Di Indonesia‟. 264. 
56 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqih Politik Hasan Al-Banna,  

(Solo: Media Insani, 2003), 39. 
57 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 204–205. 



36 

a. Unsur-Unsur Pemerintahan dalam Al-Qur‟an 

1) Wilayah 

Wilayah adalah tempat atau sarana dalam 

melaksanakan pemerintahan. Allah berfirman dalam 

al-Quran surat An-Nur ayat 55: 

 

ِذ نََُۡسزَۡخهِفََُّهُۡى فٍِ ٱۡۡلَۡسِض  هَِحَٰ هُىْا ٱنصََّٰ ًِ ََ ٍَ َءاَيُُىْا ِيُُكۡى َو ُ ٱنَِّزَ َذ ٱّللَّ ََ َو

ٍَ ِيٍ لَۡجهِِهۡى  ب ٱۡسزَۡخهََف ٱنَِّزَ ًَ  …َك

 

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 

sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 

berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah 

menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa…”(Q.S An-Nur {24}: 55) 

Hal ini dapat dipahami bahwa pemimpin 

diberikan kekuasaan untuk mengelola wilayah 

tertentu. Ayat di atas menjelaskan bahwa kekuasaan 

atau pemerintahan adalah dari Allah dan diwariskan 

kepada manusia untuk mengelola bumi sebagai 

wilayah kepemerintahannya. Oleh karena itu, 

pemerintahan memiliki kewajiban untuk, 

memakmurkan bumi serta semua isinya atau 

mengelola sumber-sumbernya untuk kesejahteraan 

rakyat. 

2) Masyarakat 

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia 

sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama. 

Al-Qur‟an menegaskan bahwa manusia diciptakan 

hidup berkelompok agar mereka saling mengenal. 

Al-Qur‟an juga menegaskan bahwa manusia harus 

membentuk kerja sama dalam kebaikan dan takwa. 

Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia itu adalah 

makhluk sosial atau makhluk politik yang suka 

berkumpul dan bekerja sama yang memerlukan 

pengorganisasian. 
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3) Pemerintah atau Pemimpin 

Dalam suatu masyarakat tentu ada mekanisme 

pemerintah dengan fungsinya yang jelas, atau yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kesepakatan bersama. Orang yang mengendali atau 

yang bertanggung jawab pada penetapan hukum 

dalam pemerintahan disebut dalam Al-Qur‟an 

sebagai Khalifah, Ulil al-Amri dan Imām. Al-Qur‟an 

juga menjelaskan bahwa di setiap kelompok negara 

atau wilayah hendaknya memiliki pemerintahan 

yang berlandaskan prinsip-prinsip tauhid, karena 

pemerintah atau pemimpin memiliki dampak yang 

sangat besar bagi keterselenggaranya 

pemerintahan.
58

 

 

b. Pemilihan Pemimpin 

Menurut Mawardi, cara pemilihan pemimpin 

menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan 

oleh ahl al-hall wa al-aqd dan penunjukan atau wasiat 

dari imam, khalifah atau raja sebelumnya. Sistem 

Pemerintahan Menurut al-Mawardi mengemukakan 

bahwa diperlukan dua hal: 

1) Ahl al-Ikhtiar (para pemilih). 

Menurutnya, tidak semua orang berhak 

melakukan pemilihan atas imam. Imam hanya 

dipilih oleh wakil-wakil rakyat dengan memiliki 

syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, 

mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki 

kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana 

siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon-calon 

yang ada. Wakil-wakil rakyat ini disebut ahl al-hall 

wa al-aqd (orang-orang yang mempunyai wewenang 

untuk memecahkan masalah dan menetapkan 

keputusan). Begitu pentingnya kewenangan ahl al-
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hall wa al-aqd, maka Imam al-Mawardi menetapkan 

beberapa syarat menjadi ahl al-Ikhtiar, yaitu: 

a) Memiliki sikap adil 

b) Memiliki ilmu pengetahuan yang mampu 

mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk 

diangkat sebagai imam 

c) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan 

dalam memilih siapa yang paling tepat untuk 

menjadi imam dan mampu mengelola 

kepentingan umat di antara mereka yang 

memenuhi syarat untuk jabatan itu. 

2) Ahl al-Imamah (yang berhak dipilih). 

Imam atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria 

yaitu: 

a) Memiliki sifat adil dengan segala 

persyaratannya 

b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai 

untuk berijtihad dalam masalah hukum dan 

pengelolaannya 

c) Sehat mental 

d) Sehat fisik 

e) Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan 

dan kepentingan umat 

f) Memiliki keberanian dan ketegasan untuk 

melindungi rakyat dan menumpas musuh 

g) Keturunan Quraisy, karena telah ditetapkan 

oleh nas dan ijmak sebagaimana disabdakan.
59

 

Manusia  diciptakan  oleh  Allah  SWT.  ke  muka  

bumi  ini  sebagai khalifah  (pemimpin),  oleh  sebab  itu  

manusia  tidak  terlepas  dari  perannya sebagai  pemimpin  

yang  merupakan  peran  sentral  dalam  setiap  upaya 

pembinaan. Peran kepemimpinan begitu menentukan 

bahkan seringkali  menjadi  ukuran  dalam  mencari  

sebab-sebab  jatuh  bangunnya suatu organisasi. Dalam 

menyoroti pengertian dan hakekat kepemimpinan, 
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sebenarnya  dimensi  kepemimpinan  memiliki  aspek-

aspek  yang  sangat luas,  serta  merupakan  proses  yang  

melibatkan  berbagai  komponen  di dalamnya dan saling 

mempengaruhi. Allah telah menganugerahi manusia suatu 

rahasia yang tidak pernah diberikan kepada malaikat. 

Seperti firman Allah dalam surat Al-An‟am ayat 65:  

 

َۡجهَُىُكۡى فٍِ  ٖذ نُِّ ئَِف ٱۡۡلَۡسِض َوَسفََع ثَۡعَضُكۡى فَۡىَق ثَۡعٖط َدَسَجَٰ
َٰٓ َوهَُى ٱنَِّزٌ َجَعهَُكۡى َخهََٰ

ِحُُىُۢ   ٌَّ َسثََّك َسِشَُع ٱۡنِعمَبِة َوإََِّهُۥ نََغفُىٞس سَّ ُكۡىۗۡ إِ  َيبَٰٓ َءارَىَٰ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu 

penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan 

sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 

derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-

Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (Q.S Al-An‟am {6}: 65) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

mengingatkan bahwa Allah  telah menjadikan  kalian  

sebagai penguasa  di  atas  bumi,  yang  telah 

menggantikan  umat  dan  masyarakat  yang  sebelummu,  

juga  Allah  telah mengangkat sebagian dari kamu 

beberapa derajat, setingkat dari yang lain, kekuasaan dan 

ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian, 

bagaimana menerima, mempergunakan dan mensyukuri 

pemberian dari Allah.
60

 

 

C. Pendapatan 

1. Teori Pendapatan 

Menurut Ridwan “pendapatan adalah uang yang 

diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain 

dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan 

laba. Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total 

penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.” Tingkat 

pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya 

suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, 
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dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut 

akan rendah pula. Demikian pula bila pendapatan 

masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat 

kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.
61

 

Menurut Raymond “pendapatan adalah suatu 

penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil 

sumbangan,baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan 

sehingga akan memperoleh balas jasa.” Pendapatan 

menunjukan seluruh uang atau hasil material lainnya yang 

dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima 

oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Pendapatan terdiri 

dari upah atau penerimaan tenaga kerja,  pendapatan  dari  

kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden.
62

 

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan 

suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka 

semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai 

segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan 

menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah 

seluruh uang yang  diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga selama jangka waktu tertentu.
 63 

Dalam Islam pendapatan adalah penghasilan yang 

diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Harta yang 

diperoleh secara halal akan membawa keberkahan didunia 

dan keselamatan diakhirat. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat An-Nahl ayat 114 yang menjelaskan bahwa 

Allah telah membimbing hamba-Nya agar menemukan 

rezeki yang memiliki dua kriteria yang mendasar. Kriteria 

yang pertama adalah halal yang kedua adalah thayyib (baik 

dan bergizi). Halal adalah yang telah ditetapkan oleh Allah, 
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sedangkan thayyib adalah yang tidak membahayakan tubuh 

dan akal. Karena pendapatan yang halal akan membawa 

keberkahan yang diturunkan oleh Allah.
64

 

Sedangkan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai 

nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang 

dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut 

menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap 

konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan 

merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah 

keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan 

hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan 

didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode 

ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan 

perubahan modal hutang.
65

 

Pendapatan dibedakan menjadi: 

a. Pendapatan asli yaitu pendapatan yang diterima oleh 

setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi 

barang. 

b. Pendapatan turunan (sekunder) yaitu pendapatan dari 

golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut 

serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum 

dan pegawai negeri. 

Sedangkan pendapatan menurut perolehannya dibedakan 

menjadi: 

a. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh 

sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya–biaya. 

b. Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh 

sesudah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya. 

Sedangkan pendapatan menurut bentuknya dibedakan 

menjadi 

a. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan 

yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya 
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sebagai balas jasa, sumber utamanya berupa gaji, upah, 

bangunan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan 

pendapatan dari penjualan seperti : hasil sewa,jaminan 

sosial, premi asuransi. 

b. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan 

yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk 

balas jasa dan diterima dalam bentuk barang.
66

 

 

2. Pendapatan Asli Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri 

(permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa dalam bab 1 menjelaskan 

bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa 

dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak 

perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan 

Menteri Dalam Negri (permendagri) Nomor 20 Tahun 

2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas 

kelompok, Pendapatan asli desa, Transfer; dan 

Pendapatan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan yang 

lebih rinci:
67

 

a. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud antara lain 

bagi hasil BUM Desa, yaitu badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

desa melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa  

b. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, 

pasar desa, tempat permandian umum, jaringan 

irigasi dan hasil aset lainnya sesuai sesuai dengan 

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa  
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c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah 

penerimaan yang berasal dari sumbangan 

masyarakat desa 

d. Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa 

Dalam buku Pedoman Resmi Petunjuk 

Pelaksanaan Dana Desa (Visi Yustisia: 2016) Indikator 

dari Pendapatan Asli Desa yaitu:
68

 

 

a. H

asil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas 

desa. 

b. Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, 

tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. 

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya 

adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang 

melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga 

dan barang yang dinilai dengan uang. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil 

pungutan desa. 

Desa mempunyai hak otonomi, sebagai 

konsekuensinya desa mempunyai sumber keuangan 

sendiri. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan merupakan bantuan 

keuangan yang disalurkan melalui kas desa.
69

Bantuan 

keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan 

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk 

percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain 

yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan 
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DANA 

DESA 

Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa, 

pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan 

tambang mineral bukan logam dan tambang batuan 

dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber 

lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.  Alokasi angaran 

untuk desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan 

dengan mengefektifkan program yang berbasis desa 

secara merata dan berkeadilan.
70

 Berikut ini adalah aliran 

pendapatan desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten:
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Aliran Pendapatan Desa 

 

Pengelolaan keuangan desa adalah unsur penting 

bagi desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan 

rakyat dengan memaksimalkan pencarian sumber 

pendapatan sebagai modal atau dana di dalam 
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perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam bentuk 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

dalam APBDes tercantum daftar belanja dan rencana 

pengeluaran desa selama satu tahun. Pengelolaan 

keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, 

sebagaimana diatur dalam sistem anggaran nasional dan 

daerah. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan pendapatan asli desa adalah proses 

yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan 

kebijakaan pengelolaan PAD untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan. Kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
72

 

 

3. Pendapatan Dalam Islam 

Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang 

di peroleh harus bersumber dari usaha yang halal. 

Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang 

di turunkan oleh Allah.
73

 Islam mendorong umatnya 

untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikan 

sebagai sebuah kewajiiban terhadap orang-orang yang 

mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang 

setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai 

dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97 yang 

berbunyi: 

 

ٍٞ فَهَ  ًَٰ َوهَُى ُيۡؤِي ٍ َرَكٍش أَۡو أَُثَ هِٗحب يِّ َم َصَٰ ًِ ََ  ٍۡ ٗح َي ُُۡحََُُُِّهُۥ َحَُىَٰ

  ٌَ هُى ًَ ٍِ َيب َكبَُىْا ََۡع  َونََُۡجِضَََُّهُۡى أَۡجَشهُى ثِأَۡحَس
ٗۖ
 طَُِّجَٗخ
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Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal 

saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S 

An-Nahl {16}: 97) 

 

Berdasarkan ayat di atas Al-Qur‟an memberikan 

penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan 

dengan jelas bahwa manusia di ciptakan di bumi ini 

untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-

masing. Allah berfirman dalam surah Al-Balad: 4 yang 

berbunyi: 

 

ٍَ فٍِ َكجٍَذ   ََسَٰ  نَمَۡذ َخهَۡمَُب ٱۡۡلِ

 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia berada dalam susah payah.” (Q.S Al-Balad 

{90}: 4) 

 

Berdasarkan ayat di atas Islam memberikan 

penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada 

seseorang pekerja, pembayaran upah ini harus di 

sesuaikan dengan apa yang telah di lakukan (adil) dan di 

anjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu di 

larang melakukan eksploitasi tenaga seorang kerja. Oleh 

karena itu dalam perjanjian harus di jelaskan tentang 

besarnya upah dan jenis pekerjaan yang akan di 

lakukan.
74
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D. Usaha Desa 

1. Pengertian Usaha Desa 

Menurut Abdul Rohman, “Usaha Desa atau Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 

keutuhan dan potensi desa.” BUMDes menurut Undang-

undang nomor 32 Tahun 2004 didirikan antara lain dalam 

rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa), 

sedangkan menurut permen desa tujuan didirikannya 

BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, 

mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam 

pengelolaan potensi ekonomi desa dan lainnya.
75

 Terdapat 7 

(tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan 

lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara 

bersama 

b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari 

masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau 

andil) 

c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang 

berakar dari budaya lokal (local wisdom) 

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi 

dan hasil informasi pasar 

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) 

dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy) 

f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan 

Pemdes 

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama 

(Pemdes, BPD, anggota). 

                                                             
75 Abdul Rohman, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, 
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Jika dalam pengelolaan BUMDes optimal maka Desa 

akan menjadi Desa yang makmur secara ekonomi dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai salah 

satu mitra Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana 

pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan mampu 

menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan 

usaha. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk 

memanfaatkan undang-undang yang memberikan 

kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan 

inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan 

perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa 

Kontribusi BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara 

kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam 

upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan 

manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber 

ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk 

mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang 

ekonomi.
76

  

 

2. Prinsip Tata Kelola BUMDes 

BUMDes didirikan atas pertimbangan penyaluran 

inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, 

pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan 

kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola 

oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan 

direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi 

usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang 

tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek 

rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan 

BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha 

                                                             
76 Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati, „Analisis Kontribusi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus‟, SALAM: Islamic Economics Journal, vol.1.no.1 (2020), 3. 
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sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsip-

prinsip dalam mengelola BUMDes adalah:
77

 

a. Kooperatif 

Adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam 

pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama 

dengan baik 

b. Partisipatif 

Keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam 

pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan 

dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa 

diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes 

c. Emansipatif 

Keseluruhan komponen yang ikut serta dalam 

pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa 

membedakan golongan, suku, dan agama 

d. Transparan 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan 

BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan 

umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat 

mengetahui seluruh kegiatan tersebut 

e. Akuntabel 

Keseluruhan kegiatan secara teknis maupun 

administrative harus dipertanggungjawabkan 

f. Sustainabel 

Masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan 

usaha dalam BUMDes. 

 

3. Dasar Hukum BUMDes 

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Undang-undang ini merupakan dasar hukum 

pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang 

pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes. Substansi dasar yang diatur didalamnya 

                                                             
77 Kushartono, „Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan 

Milik Usaha Desa (BUMDes)‟, 70. 
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menjadi   rujukan   dalam   perumusan Perda   tentang 

pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes, meliputi: 

1) Pasal 213 

a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik 

desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa. 

b) Badan usaha milik desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

c) Badan   usaha   milik   desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan 

pinjaman sesuai peraturan perundang-

undangan. 

b. Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 

Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini 

merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan  tentang 

Pemerintahan  Desa yang    diatur dalam  UU  Nomor  

32  Tahun  2004 ketentuan mengenai BUMDes diatur 

dalam pasal berikut: 

1) Pasal 78 
a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

dan Desa, Pemerintah Desa dapat   

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi Desa. 

b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa 

berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 

c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus berbadan 

hukum. 

2) Pasal  79  

a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah 

usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah 

Desa. 
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b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat 

berasal dari: (1) Pemerintah Desa; (2) 

Tabungan masyarakat; (3) Bantuan 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Pinjaman; 

dan/atau Penyertaan   modal   pihak   lain atau    

kerja    sama    bagi    hasil atas dasar saling 

menguntungkan. 

c) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa 

terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 

Tentang Badan Usaha Milik Desa 

 

Hal tersebut diatur dalam: 

1) Pertimbangan umum yang melandasi perlu 

bentuknya BUMDes dijelaskan Permendagri ini 

bahwa keberadaannya untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan    

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan 

usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan 

badan   usaha   milik   desa   sesuai dengan   

kebutuhan   dan   potensi desa. 

2) Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan definisi 

BUMDes dan Usaha Desa. 

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 

BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk atau 

didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan 

modal dan pengelolaannya dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat. Adapun Usaha 

Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan 

ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran 

sembilan bahan pokok, perdagangan hasil 

pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
78
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Ilmu Hukum, vol.7.no.3 (2013), 358–360. 
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4. Klasifikasi Jenis-Jenis Usaha BUMDes 

a. Bisnis Sosial (Social Business) 

Berupa pelayanan umum (serving) kepada masyarakat 

dengan memperoleh keuntungan finansial. Usaha ini 

bersifat usaha ekonomi pelayanan publik yang sifatnya 

sosial namun bernuansa bisnis kepada masyarakat 

meskipun kurang memberikan keuntungan secara 

maksimal. Contoh dari jenis usaha ini misalnya 

pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung 

pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan 

teknologi tepat guna. 

b. Usaha Penyewaan (Renting) 

Barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan 

ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. 

Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan dalam kelompok 

usaha ini meliputi penyewaan penyewaan perkakas 

pesta, penyewaan gedung pertemuan, penyewaan 

ruko/kios, penyewaan tanah milik desa yang sudah 

diserahkan ke BUM Desa sebagai Penyertaan Modal 

Desa. 

c. Usaha Perantara (Brokering) 

BUMDesa dapat berperan sebagai lembaga pemasaran 

atas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, 

kerajinan, dll dari masyarakat, agar mereka tidak 

kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas 

mereka. 

d. Usaha Berproduksi atau Berdagang (Trading) 

Barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang 

lebih luas. Misalnya sarana produksi pertanian, usaha 

peternakan, pengolahan hasil komoditi desa, serta 

kegiatan bisnis produktif lainnya. 

b. Bisnis Keuangan (Financial Business) 

Yang dimaksudkan bisnis keuangan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala 

mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di 

Desa, dengan bunga yang lebih rendah dibanding para 

rentenir atau bank-bank konvensional, misalnya saja 
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Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Perkreditan 

Desa. 

c. Usaha Bersama (Holding) 

Sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan 

masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun 

kawasan perdesaan. Misalnya saja usaha transportasi 

desa khususnya untuk desa di wilayah-wilayah terisolir, 

kapal desa, desa wisata, pengembangan kerajinan khas 

desa beskala menengah.
79

 

 

5. Pengertian Pengangkutan Sampah 

 Salah satu usaha desa dari bisnis sosial adalah 

pengangkutan sampah, pengangkutan sampah adalah 

kegiatan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan di 

tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah 

langsung ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya 

penanganan sampah juga tergantung pada penerapan sistem 

pengangkutan.
80

 Pemerintah kabupaten/kota memiliki 

kewajiban dalam menyediakan jasa pengangkutan sampah 

sebagaimana dimaksud pada undang-undang no 81 tahun 

2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga.
81

 

 Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan 

sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang 

biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman. 

Faktor yang mempengaruhi timbulan sampah yaitu Jumlah 

penduduk, artinya jumlah penduduk meningkat maka 

timbulan sampah meningkat. Keadaan sosial ekonomi, 

semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat maka 

semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan. 

                                                             
79

 Shanti Veronica br Siahaan, Menilik Penyebab Kemacetan Program 

BUMDes Desa Suka Maju Bengkayang (Samarinda: Sebatik, 2021), 11. 
80 Yadi Hartono dkk, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis 
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81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 
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Dan kemajuan teknologi, semakin maju teknologi akan 

menambah sampah dari segi jumlah dan kualitas.
82

 

  

6. Dasar Hukum Retribusi Pengangkutan Sampah 

Retribusi sampah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Retribusi kebersihan sampah merupakan 

retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi 

jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya 

diserahkan kepada pemerintah daerah. Prinsip penentuan 

besaran tarif retribusi kebersihan sampah adalah, 

memperhatikan biaya pelayanan, memperhatikan 

kemampuan masyarakat, dan memperhatikan keadilan.
83

 

Serta pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 

Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. 

Retribusi merupakan pelayanan persampahan/kebersihan 

yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas 

jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
84

 Dalam Undang- 

Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

jenis dan sumber sampah yang diatur adalah:
85

 

a. Sampah Rumah Tangga 

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari 

sisa kegiatan seharihari di rumah tangga, tidak termasuk 

tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang 

berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini 

bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan. 
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83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah. 
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b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari 

rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan 

berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat 

perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah 

makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, 

dan lainnya. 

c. Sampah Spesifik 

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah 

tangga yang karena sifat,konsentrasi dan/atau 

jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, 

sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan 

beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan 

sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 

(sampah medis), sampah akibat bencana, puing 

bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat 

diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah 

hasil kerja bakti). 

 

7. Teknik Operasional Pengangkutan Sampah 

Teknik operasional pengangkutan sampah mulai dari sumber 

sampah hingga ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu secara langsung (door to door) dan 

secara tidak langsung (sistem komunal) sebagai Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS), dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Secara langsung (sistem door to door) 

Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan 

sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap 

sumber akan diambil, dikumpulkan dan langsung 

diangkut ke tempat ke tempat pembuangan akhir. 

b. Secara tidak langsung (sistem komunal) 

Pada sistem ini, sebelum diangkut ke tempat 

pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber 

dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti 

dalam gerobak atau becak pengumpul dan diangkut ke 
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TPS. Dengan adanya TPS ini maka proses 

pengumpulan sampah secara tidak langsung. TPS dapat 

pula berfungsi sebagai lokasi pemrosesan skala 

kawasan guna mengurangi jumlah sampah yang harus 

diangkut ke pemrosesan akhir. 

Tempat pembuangan sementara ada 3 jenis, antara lain: 

a. Transfer depo 

Untuk suatu lokasi transfer depo, atau di Indonesia 

dikenal sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

seperti di atas diperlukan areal tanah minimal seluas 

200 m
2
. Bila lokasi ini berfungsi juga sebagai tempat 

pemrosesan sampah skala kawasan, maka dibutuhkan 

tambahan luas lahan sesuai aktivitas yang akan 

dijalankan. Namun dapat juga dipakai truk bak terbuka 

ukuran 6m
3
 yang diletakkan disuatu lokasi tertentu dan 

akan diisi oleh gerobak pengumpul sampah. 

b. Bak kontainer volume 6 – 10 m
3
 

Diletakkan di pinggir jalan dan tidak mengganggu lalu 

lintas. Dibutuhkan landasan permanen sekitar 25-50 m
2
 

untuk meletakkan kontainer. Di banyak tempat di kota-

kota Indonesia, landasan ini tidak disediakan, dan 

kontainer diletakkan begitu saja di lahan tersedia. 

Penempatan sarana ini juga bermasalah karena sulit 

untuk memperoleh lahan, dan permasalahan masyarakat 

yang tempat tinggalnya dekat dengan sarana ini 

bersedia menerima lokasi bak ini. 

c. Bak komunal yang dibangun permanen dan terletak di 

pinggir jalan 

Hal yang harus diperhatikan adalah waktu pengumpulan 

dan frekuensi pengumpulan. Sebaiknya waktu 

pengumpulan sampah adalah saat dimana aktivitas 

masyarakat tidak begitu padat, misalnya pagi hingga 

siang hari. Frekuensi pengumpulan sampah menentukan 

banyaknya sampah yang dapat dikumpulkan dan 

diangkut perhari. Semakin besar frekuensi 
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pengumpulan sampah, semakin banyak volume sampah 

yang dikumpulkan per kapita.
86
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