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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Desa adalah lingkup terkecil dalam pemerintahan di indonesia. Desa memilki peran 

yang penting dalam melaksanakan tugas sebagai palayanan publik, karena berhubungan 

langsung dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa, yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan 

pembangunan nasional yaitu dengan mengoptimalkan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menunjang peningkatan 

pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

pemerintah menganggarkan dana desa setiap tahunnya untuk kemajuan desa dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Prioritas penggunaan dana desa untuk Tahun 2021, adalah pemulihan 

ekonomi nasional. Di mana dana desa dapat digunakan untuk membentuk, 

mengembangkan dan revitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun 

BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Pemulihan ekonomi menjadi 

prioritas utama dalam penggunaan dana desa tahun ini, menyusul pandemi 

COVID-19 yang telah melumpuhkan perekonomian Indonesia sehingga peran 

aparatur desa sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan dana desa yang 

baik demi kesejahteraan masyarakat.  

  Perangkat Desa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan 

pengelolaan dan pelaporan dana desa. Namun diketahui banyak perangkat desa 

yang masih kurang menguasai pengetahuan mengenai pengelolaan dan pelaporan 

dana desa sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal. Dalam UU Nomor 6 

Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2018 telah diatur pihak terkait yang melakukan pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa lebih optimal dan perlu 

dilakukannya audit kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas dan meminimalisir 

resiko pengelolaan dana desa.  
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Tabel 1. 1  

Transfer Dana Desa 2015-2019 di Lamongan 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rp. 

127,056,805,000 

Rp. 

285,086,014,00

0 

Rp. 

363,382,102,20

0 

Rp. 

321,349,755,00

0 

Rp. 

367.123.481.00

0 

Sumber : Dana Desa di Kabupaten Lamongan, 2019 

Berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada setiap 

desa cukup besar sehingga menuntut tanggung jawab aparatur desa untuk 

merealisasikannya, maka diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk 

mengelola keuangan dengan baik sehingga tingkat kecurangan dan kesalahan 

dapat diminimalisir. Karena kurangnya keterlibatan masyarakat, transparansi dan  

pengawasan dari badan pengawas desa. Menurut Kompas 2020  Pemulihan 

ekonomi menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa tahun ini, menyusul 

pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan perekonomian Indonesia sehingga 

peran aparatur desa sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan dana desa 

yang baik demi kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Lamongan memiliki 27 kecamatan, 12 kelurahan dan 462 Desa. 

Kecamatan Babat merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lamongan yang 

terdiri dari 2 kelurahan dan 21 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari 

pemerintah pusat. Dari 21 desa terdapat 5 desa yang mendapatkan dana desa lebih 

dari 1 milyar, Kecamatan Babat menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki 

jumlah desa terbanyak yang memperoleh dana desa lebih dari 1 milyar 

dibandingkan di Kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukan 

Desa di Kecamatan Babat banyak yang menerima dana desa dengan jumlah yang 

besar, jika aparatur desa kurang mampu untuk mengelola dan desa yang ada maka 

itu akan berimbas kepada stakeholder baik masyarakat, lingkungan dan 

pemerintahan. Berikut rincian anggaran dana desa se-Kecamatan Babat tahun 

2021. 
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Tabel 1. 2  

 Rincian Besaran Dana Desa di Kecamatan Babat 2021 

No Nama Desa 

Pagu Dana Desa per-

Desa 2021 

1.  Karangkembang 779,195,000 

2.  Pucakwangi 713,660,000 

3.  Sogo 719,984,000 

4.  Bedahan 720,521,000 

5.  Truni 754,403,000 

6.  Gendongkulon 808,685,000 

7.  Plaosan 937,172,000 

8.  Trepan 741,052,000 

9.  Kuripan 896,092,000 

10.  Kebalanpelang 769,253,000 

11.  Sumurgenuk 1,286,685,000 

12.  Gembong 1,159,003,000 

13.  Bulumargi 932,449,000 

14.  Datinawong 1,310,074,000 

15.  Kebalandono 1,120,006,000 

16.  Patihan 815,377,000 

17.  Moropelang 970,091,000 

18.  Keyongan 807,919,000 

19.  Sambangan 762,647,000 

20.  Tritunggal 817,273,000 

21.  Kebonagung 1,016,936,000 

         Sumber: Data diolah, 2021. 

Menurut Tribun Jatim 2020 terkait dengan adanya berita tentang 

penyalahgunaan dana desa di Lamongan, Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur 

melakukan penyelidikan. Penggunaan dana desa tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Terdapat alokasi anggaran dana desa yang 

mengalir ke pejabat di atasnya. Dana yang diduga tidak sesuai peruntukan berkisar 
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1,5 persen per termin hingga 4,5 persen setiap tahunnya atas nama asosiasi kepala 

desa. 

Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dengan 

konsisten karena kurang adanya transparansi dan akuntabilitas dari aparatur desa. 

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan 

keinginan dari pemerintah baik itu pusat atau daerah karena untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (Comriyah et al., 2016).  

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan 

dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan. 

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab  

sebagai bentuk pertanggungjelasan pengelolaan keuangan sebagai bentuk tata 

kelola kepemerintahan yang baik. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana 

desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, sebagai 

pengelola langsung dana desa. Dengan memiliki kompetensi yang kompeten maka 

aparatur desa dapat mengelola dana desa dengan baik dan benar sehingga dapat 

mengoptimalkan dana yang ada. 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian melakukan replikasi 

dari penelitian sebelumnya. Menurut hasil penelitian dari Umaira & Adnan (2019) 

pengaruh kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian  Widyatama et al., (2017)  menunjukkan variabel kompetensi aparatur 

tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. 

Pemerintah dituntut untuk menerapkan good governance pada penyelenggaraan 

pemerintahan sebagai bentuk new public management. Untuk mewujudkan hal 

tersebut perlu diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan 

transparan (Puspa and Prasetyo, 2020). Dari hasil penelitian sebelumnya sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif yang artinya semakin baik sistem 

pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan juga semakin baik 

(Widyatama et al., 2017) 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, terlihat 

bahwa ada perbedaan hasil dari kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian 
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internal. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Widyatama et al., 2017) 

belum ada variabel transparansi sehingga penulis tertarik untuk menambahkan 

variabel transparansi dalam penelitian ini. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

harus transparan jika pengelolaan dana desa semakin transparan dan 

mencerminkan keterbukaan dengan masyarakat maka akuntabilitas yang 

dihasilkan akan semakin baik. Oleh karena itu peneliti ingin menambahkan 

variabel transparansi untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Widyatama et al., 2017). 

“ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal 

dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi 

pada Desa di Kecamatan Babat, Lamongan). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan  sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap  akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di  Kecamatan Babat Lamongan? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap  akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kecamatan Babat Lamongan? 

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di  Kecamatan Babat Lamongan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kecamatan Babat. 

2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Babat. 

3. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Babat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi serta sumbangan pemikiran pada 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi 

aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

1. Bagi Objek Penelitian   

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk desa- desa yang berada di 

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam melakukan wewenangnya 

untuk mengelola, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

sehingga dapat melakukan perbaikan di masa depan dalam merumuskan, 

menyusun, melaksanakan, mencatat dan menetapkan kebijakan-kebijakan 

dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah agar bisa lebih 

optimal. 

2. Bagi Akademisi  

Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengambil topik yang sama dengan penelitian ini, sehingga dapat 

memberikan kajian mendalam lagi dan dapat mengetahui sejauh mana 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal 

dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 

pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan 

transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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1.5  Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran 

dalam penelitian ini mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan akhir. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini mengkaji tentang teori yang mendukung penelitian, hasil penelitian 

terdahulu, rerangka konseptual dan perumusan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, pengumpulan 

data, populasi, sampel, variabel penelitian, teknik analisis data dan kriteria 

pengujian data. 

Bab IV Pembahasan 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, pengujian hipotesis 

,hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data. 

Bab V Penutup 

Bab ini meringkas hasil penelitian secara singkat dan jelas, serta dilengkapi 

keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


