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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik terdiri 

dari beberapa 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 dalam struktur 

kepemerintahan di Indonesia, desa memiliki wewenang dalam merencanakan 

pembangunan guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan 

masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014). Keberadaan desa secara yuridis formal 

diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (1) Tentang Desa, 

pengertian desa 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. Dari penjelasan mengenai 

arti desa yang telah dikemukakan desa ditetapkan sebagai satu organisasi 

pemerintah yang secara politis mempunyai wewenang dalam mengatur dan 

mengurus urusan di dalam desa itu sendiri. Di dalam pemerintahan desa, 

mempunyai hak untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Menjadi daerah otonom terendah di dalam sistem pemerintahan 

Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan 

pemerintahannya (Vergie, 2013). Desa mempunyai hak otonomi asli 

berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur 

dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki 

untuk mencapai pembangunan desa, serta memiliki kekayaan dan asset. 

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan 

pengembangan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan 

dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Dengan adanya otonomi 

desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa. Maka 

diharapkan, otonomi dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good 

governance). 

Menurut Sutoro Eko (2015), di tata pemerintahan Indonesia, Desa 

merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling 

depan dan paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu desa harus 

diperhatikan oleh pemerintah pusat atau Negara karena mayoritas dari 

penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Bisa dikatakan desa adalah unit 

terpenting dalam pemerintahan suatu negara. Maka dalam suatu negara dapat 

dikatakan negara itu sejahtera,adil dan bermatabat atau tidak, jika masalah-

masalah di desa dapat ditangani. 
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Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang terdiri dari 

beberapa desa-desa yang ada di Indonesia, dan di setiap desa pasti dipimpin 

oleh kepala desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa 

yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa 

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1). Kepala desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh pera-ngkat desa yaitu 

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Lembaga yang terlibat dalam 

pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD 

mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk 

pengelolaan keuangannya. Lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa (Nurcholis, 2011:77-78). 

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Keuangan desa dimaksudkan untuk 

pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Keuangan desa berasal dari 

sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak 

dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan 

pihak ketiga dan pinjaman desa. 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

yaitu berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran 
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pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Laporan pertanggungjawaban ini 

berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih 

lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama 

satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-

LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam 

APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA yang ada dalam laporan ini disebut 

dengan SiLPA tahun berjalan, yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di 

APB Desa tahun anggaran berikutnya (Ariantini, 2016). 

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA 

dimulai dari proses perencanaan yaitu penyusunan APB Desa sampai dengan 

proses pertanggungjawaban. Dari siklus tersebut maka SiLPA dapat dibentuk 

antara lain karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 

belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014). Penyerapan anggaran yang rendah akan 

menimbulkan kas bebas (free cash) berupa SiLPA di Pemerintahan Desa pada 

akhir tahun anggaran (Ariantini,2016). 

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah merupakan segala usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Astuti,2015). 

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes), secara lebih khusus disebutkan bahwa PADes 
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terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan 

partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah 

(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a). Maka 

dari itu Pemerintah Desa harus mencatat berapapun Pendapatan Asli Desa 

(PADes) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan 

Pemerintah Desa harus mengelola pendapatan asli desa secara benar agar tidak 

terjadi SiLPA. 

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Posisi sumber 

pendanaan dan pertanggung jawaban keuangan desa terkait Keuangan Negara 

mulai sedikit lebih jelas mulai terlihat dengan diberlakukannya Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan besaran 

alokasi tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 

pendanaan desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, 

partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran diharapkan tidak menimbulkan selisih 

lebih yang akan menimbulkan munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA). 

Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang 

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk 

mengatur dan mengelola keuangannya. Alokasi Dana Desa (ADD) 
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mempunyai fungsi untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan perencanaan 

dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, 

meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong 

peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan 

pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) (Nurcholis,2011:89). Dengan fungsi dari Alokasi Dana Desa 

(ADD) tersebut, Pemerintah Desa harus bisa mengelola pengalokasian dana 

desa dari Pemerintah Pusat agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 

97 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota 

mengalokasikan  bagian  dari hasil  pajak  dan  retribusi  daerah 

kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. 

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan 

berdasarkan ketentuan: (1) 60%  (enam puluh  perseratus)  dibagi  secara  

merata kepada seluruh desa, dan (2) 40% (empat puluh perseratus) dibagi 

secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan  retribusi dari Desa 

masing-masing. 
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Berkaitan dengan penelitian ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) bukan hanya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

namun juga terdiri dari Pemerintah desa yang berperan dalam menjalankan 

roda pemerintahan di Indonesia. Kelangkaan informasi tentang keuangan desa 

terutama SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pemerintah desa sudah 

seharusnya menjadi perhatian khusus. Penelitian tentang SiLPA menjadi 

penting dikarenakan SiLPA dapat memberikan gambaran tentang banyak hal 

seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan 

kinerja di pemerintah desa. Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul 

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes),  DANA DESA 

(DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN 

RESTRIBUSI (BHPR) TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN 

ANGGARAN (SiLPA) (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten 

Wonogiri)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendapatan asli desa berpengaruh terhadap sisa lebih perhitungan 

anggaran (SiLPA) ? 

2. Apakah dana desa berpengaruh terhadap sisa lebih perhitungan anggaran 

(SiLPA) ? 
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3. Apakah dana alokasi desa berpengaruh terhadap sisa lebih perhitungan 

anggaran (SiLPA) ? 

4. Apakah bagi hasil pajak restribusi berpengaruh terhadap sisa lebih 

perhitungan anggaran (SiLPA) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai penelitian yang diteliti,maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli desa terhadap 

sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap sisa lebih 

perhitungan anggaran (SiLPA). 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap sisa 

lebih perhitungan anggaran (SiLPA). 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bagi hasil pajak restribusi 

terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan penelitian untuk akademisi dan jjuga profesi 

dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam 

menerapkan dan memperluas wawasan atau pengetahuan tentang Sisa 
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Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pemerintah desa serta 

menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan 

dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada. 

 

2. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

wawasan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana 

Desa (DD), Dana Alokasi Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Restribusi 

(BHPR) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta untuk 

memberikan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja 

desa di pemerintahan desa. 

3. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa 

Penelitian ini deharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten dan Desa tentang tata cara pengelolaan 

keuangan secara baik,benar dan transparan. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan efek positif bagi 

masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 
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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 PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian, 

dan deskripsi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta 

memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 


