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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri 

dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten/kota terdiri 

dari beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan 

dan desa. Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem 

pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan 

terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat 

beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif 

geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk 

berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan 

setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan 

kehidupannya. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat 

pendidikan yang relatif rendah, pencaharian umumnya dari sektor pertanian. 

Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat 

bermukim para petani. Akan tetapi saat ini pandangan tentang desa mulai berubah 

seiring perkembangan tata pemerintahan. 

Desa mempunyai otonomi yang disebut dengan otonomi desa dan perlu 

ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa 

berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan 
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Republik Indonesia dimana desa jauh lebih dulu terbentuk dari pada Negara 

Republik Indonesia. Akan tetapi hukum positif Indonesia juga mengatur tentang 

desa, diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014  Tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 

menekankan bahwa negara yang memberikan otonomi kepada desa. Dengan 

disahkannya UU Desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk 

penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen, 2014), yang datang membawa 

harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada 

di desa (Faozi, 2014). 

Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat 

perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang seharusnya mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil 

di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta 

pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan 

desa yang efektif dan efisien. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup penataan 

desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, pendanaan, perubahan 

status dan penetapan desa (Khoiriah, 2017). 

Penyelenggaran pemerintah desa dimulai dengan penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Pasal 71, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan 

desa yang memuat pertanggungjawaban dari pemegang tanggungjawab desa untuk 

memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada 

masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan 
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berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam kurun 

waktu satu tahun. APBDes terdiri atas tiga bagian yaitu berisi tentang Pendapatan 

Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDes dibahas pada saat 

musyawarah perencanaan pembangunan desa pada awal tahun. 

Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan 

Pendapatan lain-lain. Peningkatan dari PADes akan mutlak dilakukan oleh 

pemerintah desa untuk membiayai kebutuhan sendiri, agar nantinya pemerintah 

desa dapat berlaku mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah 

pusat, sedangkan belanja desa sendiri diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, 

dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 menjelaskan bahwa 

desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa diperoleh sebesar 

10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana Dana Desa 

tersebut langsung turun ke desa tidak melalui prantara. Dana Desa sebesar 10% 

akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang 

berdeda-beda. Penggunan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Pembagian Dana Desa dengan berdasar jumlah penduduk, angka 

kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa Pembangunan 

yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan 
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masyarakat desa, sedangkan untuk pelayanan dasar yang diberikan antara lain 

infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan. 

Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah dalam upaya 

peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. ADD dialokasikan sebesar 30% untuk pemerintah desa sedangkan 70% 

digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. ADD nantinya 

diharapkan dapat membantu desa untuk memiliki peluang dalam meningkatkan 

pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat dan 

dapat membiayai segala urusan pemerintahan. 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 

dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi 

pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasian BHPR 

kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi 

daerah kabupaten/kota. 

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf 

hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi 

pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 

dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 

tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa 

sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan 

panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya 

kesejahteraan rakyat yang merata (Widjaja:2002). 
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Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu 

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building),  sedangkan 

Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai 

suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan 

secara terencana. Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi 

(2002:48) dalam Pangestu (2018) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur 

sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa 

ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, 

jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, 

teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis 

dan mempermudah kegiatan ekonomi. 

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai 

sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan 

infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan 

masyarakat. Berbagai fasiltas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung 

berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di 

masyarakat dan pemerintahan. Mulai dari sistem energi, transportasi, jalan raya, 

sekolah, rumah ibadah, telekomunikasi, air bersih, kesemuanya itu memerlukan 

adanya dukungan infrastruktur yang handal (Soemardi dan Wirahadikusumah:2009 

dalam Pangestu 2018). 
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Kementerian Komunikasi dan Informasi (2016) menjelaskan bahwa 

pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah 

desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 

melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga melakukan penyaluran kepada Desa 

melalui Rekening Kas Desa (RKD). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, 

Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi bertugas mengawal prioritas 

penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturaan Menteri yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa, Dana Desa di tahun 2018 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukkan Luvitasari (2018) yang meneliti 

tentang pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi 

Hasil Pajak Dan Retribusi, dan Jumlah Murid PAUD Terhadap Alokasi Belanja 

Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 Se-Kabupaten Wonogiri, penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa 

Bidang Pendidikan. Dari penelitian sebelumnya, penulis ingin meneliti mengenai 

Belanja Desa di Bidang Infrastruktur, karena Belanja Desa di Bidang Infrastruktur 

merupakan prioritas penggunaan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. 
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Pangestu dan Bawono (2018) juga melakukkan penelitian berupa Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa 

(ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa 

Bidang Infrastruktur Tahun 2016 di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

menemukan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa berpengaruh terhadap 

Belanja Desa Bidang Infrastruktur. Berdasarkan penelitian Luvitasari (2018) serta 

Pangestu dan Bawono (2018), penulis ingin mereplikasi penelitian tersebut. Akan  

tetapi penelitian ini dilakukkan pada tahun anggaran dan lokasi yang berbeda. 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan  realisasi pendapatan tahun sebelumnya 

sebagai acuan dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah ddiuraikan sebelumnya, penulis 

berkeinginan melakukkan penelitian dengan “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli 

Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap 

Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi pada Desa – Desa di Kabupaten 

Wonogiri)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat 

ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang 

Infratruktur? 

2. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur? 
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3. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang 

Infrastruktur? 

4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa 

Bidang Infrastruktur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa 

Bidang Infrastruktur. 

2. Untuk menguji pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang 

Infrastruktur. 

3. Untuk menguji pengaruh Alokasi Dana Desa  terhadap Belanja Desa Bidang 

Infrastruktur. 

4. Untuk menguji pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja 

Desa Bidang Infrastruktur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pemerintah kabupaten dan desa, terkait dengan perhitungan dana melalui dan 

oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa 
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dan Pendapatan Asli Desa secara proposional dan disajikan secara transparan 

sehingga terwujud good governance. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan efek positif bagi masyarakat 

terhadap pembangunan desa dan partisipasi masyarkat dalam pengelolaan 

keuangan desa di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pemerintah Pusat 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah 

pusat dalam pemberian Dana Desa dapat dikelola dengan baik  dan dapat 

meningkatkan kemadirian desa di masa yang akan datang.  

4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi 

dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khusunya belanja desa di pemerintahan desa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang berurutan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu 

meliputi teori desentralisasi dan otonomi daerah, teori otonomi desa, 

teori tentang desa, teori tentang anggarn pendapatan dan belanja 

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

tentang alokasi dana desa, teori tentang bagi hasil pajak dan retribusi, 

teori belanja desa, tinjauan penelitian terdahulu, serta kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian, serta 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta memuat 

saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

  


