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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik 

yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten/kota, di bawah 

kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan 

bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur 

kepemerintahan di Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam 

merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling 

mengetahui kebudayaan masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014). 

Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan 

Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan 

pemerintahannya (Vergie, 2013). Menurut Undang-undang yang baru-baru ini 

telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 yaitu, Undang-undang No. 6 

Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa 

(DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN), di mana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan 

langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui 

kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD 

berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti 

akan menambah penerimaan desa.  
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Di samping DD, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan 

daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar 

kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan 

substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan 

masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan 

untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program 

pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti 

penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan 

pemerintah nasional (Henareza, 2014). 

Desa juga memperoleh pendapatan bukan hanya dari DD dan ADD 

melainkan juga dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) yakni, pendapatan hasil 

usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat 

dan lain-lain pendapatan asli desa. Desa juga masih mendapatkan transfer 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang semisal berasal dari bagi hasil 

pajak bumi dan bangunan. 

Dalam upaya menunjang pelayanan dasar khususnya pendidikan 

Desa juga memberikan peran aktif melalui alokasi anggaran bidang 

pendidikan pada APBDesa-nya, khusunya untuk menunjang program 

pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sebagai salah satu contoh, Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo telah mengambil tindakan konkrit dalam hal 

pendidikan dengan mengeluarkan Kebijakan Pendidikan Gratis pada tahun 
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2007 bagi Sekolah Dasar, yang membebaskan peserta didik dari kewajiban 

membayar iuran bulanan serta iuran pengembangan sekolah. Kemudian pada 

tahun 2008 diperluas bagi siswa Sekolah Menengah. Kebijakan ini 

diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak 

pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan menengah 

(12 bulan) (Ratna Yuliana, 2015). Namun untuk mewujudkan pendidikan 

gratis di Sukoharjo masih banyak kendala-kendala yang dihadapi yang 

terutama terbatasanya dana. 

Terkait kendala-kendala tersebut, Desa wajib berperan aktif untuk 

memberikan kontribusi dalam suksesnya program pendidikan di tingkat desa 

masing-masing melalui APBDesa-nya. 

Terkait hal di atas, menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 yang 

telah disahkan pada akhir 2015 tentang prioritas DD tahun 2016. Secara 

umum prioritas penggunaan DD ditunjukan pada dua bidang yaitu bidang 

pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam 

meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan dalam bidang 

pendidikan. Dimana desa mempunyai peran dalam mendukung pendidikan di 

Sukoharjo. 

Sehubung dengan pelaksanaan UU Desa, pada saat ini belum ada 

penelitian yang mengupas tentang pengaruh pendapatan desa pada belanja 

desa sehingga belum diketahui apakah alokasi belanja desa bidang pendidikan 

di desa mempunyai dampak atau kenaikan pendapatan atau hanya mengikuti 

saran peraturan-peraturan yang sudah ada. Berdasarkan uraian diatas, penulis 
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ingin membuat judul yaitu, “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN 

ASLI DESA (PADESA), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA 

(ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP 

BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN (Studi Empiris Di Desa-Desa 

Se-Kabupaten Sukoharjo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap belanja 

desa bidang pendidikan? 

2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap belanja desa bidang 

pendidikan? 

3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap belanja desa 

bidang pendidikan? 

4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) berpengaruh 

terhadap belanja desa bidang pendidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PADesa) terhadap 

belanja desa bidang pendidikan. 
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2. Mengetahui pengaruh Dana Desa (DD) terhadap belanja desa bidang 

pendidikan. 

3. Mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa 

bidang pendidikan. 

4. Mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap 

belanja desa bidang pendidikan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai bidang 

belanja pemerintah desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk 

menambah wawasan penulis. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Penulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh 

Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa 

(ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa 

Bidang Pendidikan Tahun 2016 (Studi Empiris Di Desa-desa Se-

Kabupaten Sukoharjo). 

3. Bagi Pembaca dan Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagi salah satu bahan referensi atau bahan 
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pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambahan 

wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti 

yaitu meliputi teori kemandirian desa, teori tentang desa, teori 

tentang pendapatan asli desa, teori tentang dana desa, teori tentang 

bagi hasil pajak dan retribusi, teori belanja desa, teori bidang 

pendidikan, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis, 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data dan teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data. 

BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian, dan 

deskripsi hasil penelitian. 



7 

 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta memuat 

saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


