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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran ekonomi daerah 

pertumbuhan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Untuk 

memajukan kesejahteraan umum dengan demikian bahwa pertumbuhan nasional 

juga merupakan pembangunan daerah. pertumbuhan daerah tidak terlepas dari 

potensi daerah masing masing. Pembangunan ini bertujuan untuk pemberdayaan 

masyarakat dari desa hingga daerah (Puspitasari, 2014). 

Perubahan terkait Peraturan Pemerintahan Daerah melalui UU No.22 Tahun 

1999 membuat Pemerintahan daerah tidak menjadi Sentralistik dalam kontribusi 

peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran perekonomian nasional. Namun 

Pemerintah Desa juga ikut berperan penting dalam pembangunan nasional melalui 

pemberdayaan masyrakat dalam meningkatakan serta kemajuan perekonomian 

nasional melalui pemberdayaan masyarakat Desa yang dijelaskan Pada UU No. 6 

Tahun 2014. Bersamaan dengan terbukanya ruang publik dengan aturan baru 

tersebut memunculkan pada kesadaran baru yang menginginkan sebuah pemerintah 

demokratis, terdesentralisasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam 

pendistribusian kekuasaan serta kewenangan dalam penerapan kebijakan publik 

pemerintah desa. 

Desa sekapuk merupakan sebuah desa di kecamatan ujungpangkah Kabupaten 

Gresik Provinsi Jawa Timur mayoritas mata pencaharian penduduk sekapuk 

adalah penambang batu kapur untuk dijadikan batu bata putih dengan total 

penduduk berjumlah 4.673 orang dengan rincian 2.324 laki-laki dan 2.349 

perempuan dengan tingkat kependudukan 15,7c/luas desa mayoritas penduduk desa 

sekapuk menganut agama Islam. Pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa 

yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksana kewenangan desa baik dalam 

bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan 

pendapatan asli Desa lain dapat diperoleh. Dari hasil usaha, hasil asset, Swadaya 
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dan pendapatan asli desa lain. Berdasarkan pasal 76, ayat (1) Undang undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli 

desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, 

tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan 

milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dana aset lain. 

Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan sebuah kontribusi menurut (Halim) 

2012 mengatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

bagian PAD yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Secara 

etimologis, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi diartikan sebagai 

sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat 

menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya ukur atau sumbangsih yang 

diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih 

baik. Menurut penelitian(Sucanti et al., 2017) menyatakan bahwa pengaruh 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan 

dibuktikan dengan penghitungan terkait peningkatan 70,38% mengalami kenaikan 

terbesar dari tahun sebelumnya pada pendapatan asli daerah studi kasus 

pemerintahan Kabupaten Gianyar, mengacu pada keterangan Wamendes PDTT. 

Budi Arie Setiadi ( kemendesa.go.id 2021) “Jika PDB naik tiga kali lipat maka 

Indonesia semakin maju. Jadi jika Indonesia mau maju maka desa harus maju” 

Dalam hal ini kontribusi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa 

sekapuk terkait penghasilan asli desa sekapuk telah menyumbang total Rp. 1,4 

Miliar terdiri dari 68% keuangan desa selebihnya dialokasikan dana bagi hasil 

pajak (BHP) 3% alokasi dana desa ( ADD) Dana Desa (DD) sebesar 22% Menurut 

Alamsyah et., al ( 2020 ), Lokadata.co.id. 
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             Table 1.1 Pendapatan Asli Desa Sekapuk 2016 -2020 

 

      Sumber: Pemerintahan Desa Sekapuk 

Menurut tabel diatas bahwasanya terdapat kenaikan dari tahun 2016 sampai 

2020 namun terdapat penurunan penghasilan asli desa tahun 2017 dengan nilai total 

181.100.000 kenaikan pesat pada tahun 2020 dengan nilai total 2.047.181.000,00 

di karenakan Pengembangan Wisata Setigi sehingga berkontribusi banyak terhadap 

kenaikan penghasilan asli desa pemerintahan desa sekapuk.Untuk meningkatkan 

Pendapatan asli Desa hasil kontribusi yang didapatkan dengan menerapakan tingkat 

efisiensi agar penghasilan asli desa dapat digunakan sebagai pembangunan 

infrasuktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat. terkait kemajuan 

desa tersebut Menurut Mardiasmo (2017). Menurut (Sucanti, Ni Wayan Ari, 2017) 

menyatakan bahwa efisiensi terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh 

signifikan dibuktikan dengan adanya kenaikan setiap tahunnya dari tahun 

(2012-2016)     sebesar  2,9%.  Pada  Penghasilan  asli     Daerah  Kabupaten    

Gianyar.Sedangkan Menurut Kusumastuti (2010) menyatakan bahwa efsiensi 

terhadap pendapatan dibuktikan asli Daerah 2004 sampai dengan 2008 rasio 

efsiensi dibawah 5% pada Penghasilan asli Daerah Provinsi DIY tahun terakhir 

mencapai 111,18% pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkulu tengah . 

No. Pendapatan Asli Desa Anggaran Realisasi 

1. Pendapatan asli Desa 

Sekapuk tahun 2016 

 

199.800.000 

 

204.443.500 

2. Pendapatan asli Desa 

Sekapuk tahun 2017 

 

181.100.000 
 

181.320.000 

3. Pendapatan asli Desa 

Sekapuk tahun 2018 

 

575. 779. 291 
 

575.779.291 

4. Pendapatan asli Desa 

Sekapuk tahun 2019 

 

931.992.000.00 
 

931. 295.000 

 

5. 
Pendapatan asli Desa 

Sekapuk tahun 2020 

 

2.047.181.000.00 
 

2.047,181.000.00 
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Maka diperlukan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan unuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim 2002) 

efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian. Menurut Mulyadi 

(2007) Menurut penelitian (Dirasmi & Soleh, 2016) menyatakan bahwa kontribusi 

berpengaruh pada efektivitas dapat dibuktikan pada tahun 2012 sampai dengan 

2014 mengalami kenaikan dengan hasil akhir pada tahun 2014 111,18% dengan 

retribusi banyak yang terealisasi. Karena Pendapatan Asli Desa berperan penting 

dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah terutama pada masa 

kepemimpinan bapak abdul halim membuat inovasi terkait desa wisata sehingga 

menjadikan desa sekapuk mandiri baik secara infrastruktur maupun finansial dan 

penulis juga merupakan putra asli desa sekapuk dengan banyak inovasi terbaru 

dari desa sekapuk, maka penulis tertarik melakukan Penelitian tentang Analisis 

Kontribusi Pajak , Efisiensi Belanja dan Efektivitas  Pendapatan Asli Desa 

sekapuk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan asli Desa 

Sekapuk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kontribusi, Efesiensi, efektivitas Pendapatan asli Daerah 

berpengaruh Terhadap pendapatan asli Desa Sekapuk dari tahun 2016 sampai 

tahun 2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk Menguji besarnya kontribusi Pendapatan asli Desa Sekapuk 

2. Untuk mengetahui efisiensi Pendapatan Asli Desa Sekapuk 

dari tahun 2016 sampai 2020 

3. Untuk mengetahui efektivitas biaya Pemungutan Pendapatan 

asli Desa dari tahun 2016 sampai 2020 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui sejauh mana penulis menyerap teori teori yang di dapat 

Selama Kuliah dan Dipraktikan dalam Praktek 

2. Bagi Desa Sekapuk 

Bagi Pemerintahan Desa Sekapuk Hasil penelitian diharapkan dapat 

digunakan sebagai informai agar Pemerintah Desa Sekapuk dapat mengetahui 

sejauh mana Peranan pendapatan Asli Desa terhadap Desa sekapuk sehingga 

pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

tersebut. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi terhadap 

Mahasiswa ataupun Penelitian selanjunya dan sebagai tambahan Refrensi untuk 

Universitas Internasional Semen indonesia. 


