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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari sejumlah wilayah yang 

dibagi menjadi 4 tingkatan,tingkatan yang pertama adalah Provinsi, tingkatan 

yang kedua adalah Kabupaten/Kota, tingkatan yang ketiga adalah Kecamatan, 

dan tingkatan yang keempat adalah Desa. Setiap wilayahnya memiliki otonomi 

daerah masing-masing yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah. Dalam 

menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengharapkan bahwa 

Pemerintah Desa dapat berperan dalam memberikan kontribusi bagi 

pembangunan skala nasional. Desa Matesih merupakan salah satu wilayah di 

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki batas-batas di sebelah utara Desa Pablengan, sebelah selatan Desa 

Kecamatan Jumantono, sebelah barat Desa Plosorejo dan Dawung, serta 

sebelah timur Desa Karangbangun. Matesih mempunyai karakteristik wilayah 

yang terletak pada ketinggian dari permukaan laut 1.749 mdpl. Desa Matesih 

memiliki luas 274,620 ha dan terdiri dari 14 Dusun dengan jumlah RW 

sebanyak 14 dan jumlah RT sebanyak 41. Matesih merupakan jalur utama 

penghubung ke Astana Giri Layu dan Giri Bangun, yang merupakan wisata 

ziarah, baik ke makam Raja-Raja maupun ke makam Ibu Tien dan Bapak 

Soeharto. 
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Secara umum gambaran demografis Desa Matesih perkembangannya 

selama 6 tahun ini mengalami peningkatan. Sebagai contoh gambar berikut ini, 

yang menunjukkan jumlah peningkatan penduduk Desa Matesih dari tahun 

2017 sampai tahun 2018 

Gambar 1. 1Jumlah Penduduk Tahun 2017-2018 

 

Sumber: (Data Profil Desa Matesih, 2019) 

 

Dilihat dari perkembangan selama 2 tahun dimulai dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2018, penduduk Desa Matesih mengalami peningkatan.  Kondisi 

perekonomian di Desa Matesih didominasi oleh pertanian, dikarenakan 

masyarakatnya yang sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, banyak 

dari mereka adalah petani sawah ataupun membudidayakan tanaman padi. Dari 

banyaknya jenis tanaman padi, yang sering ditanam oleh petani Desa Matesih 

adalah jenis padi IR 64 dan Mentik. Sebagian penduduk di Dusun Banaran 

selain sebagai petani, mereka juga banyak yang beternak sapi,oleh karenanya 

Desa Matesih juga merupakan penghasil daging sapi dengan kualitas yang 

bagus meskipun masih berskala kecil. Selain itu Desa Matesih juga terkenal 

dengan ternak lele dan ternak ayam. 
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Di Desa Matesih mempunyai sejumlah potensi unggulan yang dapat 

dikembangkan sebagai berikut: 

a. Usaha pertanian berupa singkong, padi, jagung, dan ketela. 

b. Usaha industri (Mebel, Pakaian) 

c. Usaha perdagangan 

d. Usaha Peternakan 

e. Kondisi serta karakter masyarakat desa yang mudah serta mau untuk 

berkembang 

f. Letak desa yang cukup strategis sebagai pusat kota kecamatan serta pusat 

oleh-oleh desa wisata serta dapat dijadikan sebagai salah satu desa wisata 

Karanganyar 

g. Sarana olahraga yang lengkap untuk mendukung pendidikan serta 

kesehatan bagi pemuda serta masyarakat umum. 

h. Kelembagaan yang bisa bekerja secara optimal (BPD, LPMD, 

Karangtaruna, LPKK, Linmas) 

i. Kesenian Budaya  

j. BUMDES “Maju Sejahtera” dengan unit desa wisata yang dikelola oleh 

masyarakat setempat,unit bimbingan belajar yang diikuti oleh 98 siswa 

SD yang proses kegiatan belajar mengajarnya dilakukan di gedung Balai 

Desa Matesih, unit pengelolaan sampah serta PPOB (Pay Point Online 

Bank) yang melayani pembayaran listrik, pajak, pulsa, transfer, dan BPJS. 

Dalam hal pembangunan Desa, Desa Matesih membuat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa yang pada biasanya disusun untuk 
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jangka waktu 6 tahun. RPJM Desa Matesih mempunyai  misi yaitu 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, bersih, demokratis, dan 

terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bentuk penyelewengan 

lainnya. Pelaksanaan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan desa 

harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebagai mitra 

Pemerintahan Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar 

masyarakat senantiasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan 

kehidupan bersama sebagai warga desa sehingga dapat diharapkan adanya 

peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas Desa Matesih merupakan salah satu Desa 

yang letaknya cukup strategis dan dapat dijadikan sebagai salah satu desa 

wisata di Kabupaten Karanganyar, oleh karenanya pembangunan 

infrastruktur jalan sangat berpengaruh penting terhadap terjadinya 

keberhasilan suatu pertumbuhan serta pembangunan ekonomi di Desa 

Matesih.  

Menurut Mia Irmaya (2018) Pengelolaan keuangan yang baik akan 

berpengaruh pula terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Penyususan APBDes yang baik akan mewujudkan pemrintahan desa yang 

baik pula. APBDes digunakan sebagai peraturan yang didalamnya memuat 

sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam kurun 

waktu satu tahun. 
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Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014, Dana Desa (DD) yang 

diberikan ke desa-desa di seluruh Indonesia berdasarkan dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang langsung diturunkan 

melalaui rekening APBD, dimana jumlah Dana Desa yang diberikan 

kesetiap desa berbeda-beda nominalnya tergantung dari tingkat kebutuhan 

desa. Dana Desa dapat membuktikan bahwa potensi desa secara luas 

menunjang kesuksesan pemerintahan nasional (Hanareza,2014).  

Pendapatan desa tediri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana 

Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah (BHPR). APBDes dalam pelaksanaannya terdapat 

beberapa desa yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang 

pekerjaan umum yang terkait dengan sarana dan prasarana desa salah 

satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan, dimana hal ini menjadi 

sarana umum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian 

dan apabila kegiatan perekonomian lancar, maka pertumbuhan ekonomi 

akan meningkat. 

Infrastruktur juga memiliki keterkaitan terhadap tingkat kesejahteraan 

sosial dan kualitas lingkungan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 

indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur 

dan berfungsi lebih baik akan memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan 

kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik 

dibadingkan wilayah lain yang keberadaan infrastrukturnya kurang 
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lengkap maupun kurang berfungsi dengan baik yang justru dapat 

menimbulkan adanya masalah sosial dan lingkungan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitan ini memiliki rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

terhadap Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih pada 

tahun 2011-2020? 

2. Bagaimanakah pengaruh dari Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap 

Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih pada tahun 

2011-2020? 

3. Bagaimanakah pengaruh dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 

terhadap Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih pada 

tahun 2011-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh 

terhadap Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih. 

2. Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh 

terhadap Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih. 
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3. Untuk mengetahui apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 

berpengaruh terhadap Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa 

Matesih. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari sebuah penelitian ini, penulis berharap dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, dan kegunaan penelitian dapat dilihat 

dari dua aspek, yaitu: 

D.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, diantaranya: 

1. Pengembangan Ilmu Ekonomi Pemerintahan 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintahan 

desa sebagai bahan informasi dan sarana dalam upaya pengembangan 

ilmu ekonomi, agar dapat dipahami yang nantinya akan diterpakan 

oleh pemerintahan desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis 

selanjutnya yang akan mengangkat suatu permasalahan yang sama atau 

penelitian yang lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang diteliti. 

3. Bagi Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

penulis. Penulis dapat menerapkan serta membandingkan anatara 

prkatek dengan teori yang didapat khususnya terkait dengan sumber 
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keuangan desa yang digunakan untuk kegiata pembangunan 

infrastruktur jalan. 

D.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, diantarannya: 

1. Bagi Pemerintahan Desa 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi 

serta masukan dalam upaya menjaga kestabilan keuangan desa, 

sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta 

evaluasi guna meningkatkan kinerja serta kemampuan 

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. 

2. Bagi Masyarakat Desa 

Dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi bagi 

masyarakat desa terkait keungan desa yang meliputi kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukakan oleh pemerintahan desa dan 

manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat serta untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa. 

3. Bagi Pemerintahan Daerah  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah daerah guna menyelenggarakan 

penyuluhan mengenai penggunaan dana desa. 
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E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

 Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi 

Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap 

Anggaran Pembangunan Jaringan Jalan di Desa Matesih pada kurun waktu 

2011-2020, digunakan alat analisis linear berganda (OLS) dengan referensi 

model (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018), yang formulasi akhir 

modelnya sebagai berikut: 

                                         

Dengan keterangan: 

Inftrjln  : Infrastruktur Jalan 

PADesa  : Pendapatan Asli Desa 

ADD  : Alokasi Dana Desa 

BHPR  : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

      : Error term (faktor kesalahan) 

β0   :Konstanta 

β1, β2, β3  : Koefisien regresi variabel independen 

t   : tahun ke t 
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E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

dengan rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, yang 

meliputi data Anggaran Pembangunan Jarinngan Jalan di Desa matesih, 

Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi (BHPR). Data yang digunakan diperoleh dari Lembaga 

Pemerintahan Desa Matesih. 

E.3 Analisis Statistika dan Ekonometrika 

Model regresi harus bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), 

maka dari itu hasil regresi harus diuji untuk memastikan terpenuhinya asumsi 

klasik yang meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas Residual, Uji 

Heterokedastisitas, Uji Otokorelasi, dan Uji Spesifikasi Model ( (Utomo, 2018) 

1. Uji Multikolinearitas 

Masalah multikolinearitas muncul apabila terdapat hubungan yang 

sempurna atau pasti di antara satu variabel atau lebih variabel independen 

dalam model. Pengujian dapat dilakukan dengan uji VIF (Utomo, 2018) 

2. Uji Normalitas Residual 

Dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari suatu model regresi 

terdistribusi normal atau tidak. Pengujian dapat dilakukan dengan Uji 

Jarque Bera (Gujarati, 2003). 
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3. Uji Heterokedastisitas 

Terjadi apabila variasi error tidak konstan atau berubah-ubah secara 

sistematik seiring dengan berubahnya nilai variabel independen. Pengujian 

dilakukan dengan Uji White (Gujarati, 2003) 

4. Uji Otokorelasi 

Untuk mengetahui apakah variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap 

nilai variabel masa kini, atau masa yang akan datang. Pengujian dilakukan 

menggunakan uji Breusch- Godfrey (Gujarati,2003) 

5. Uji Spesifikasi Model 

Untuk menguji asumsi CLRM (Classical Linear Regression Model) 

mengenai linieritas model. Pengujian dilakukan dengan uji Ramsey Reset 

(Gujarati, 2003) 

Selanjutnya hasil regresi harus diuji kebaikan modelnya yang meliputi uji 

eksistensi model (uji F) dan intepretasi koefisien determinasi regresi 

(penentuan daya ramal hasil regresi). Hasil regresi dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan apabila lolos semua uji tersebut dan memiliki 

daya ramal yang memadai. Ketika hasil regresi diketahui telah layak 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, langkah selanjutnya yang 

harus diambil adalah menguji variabel-variabel independen mana yang 

secara signifikan berpenngaruh terhadap variabel dependen (uji t). Setelah 

variabel-variabel-ariabel independen yang memiliki pengaruh signifikan 

teridentifikasi, selanjutnya langkah terakhir dari analisis regresi, yaitu 
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memberi intepretasi nilai-nilai koefisien regresi, yang berarti menentukan 

arah, besar, serta mekanisme pengaruh dari variabel-variabel-variabel 

independen yang memiliki pengaruh signifikan (Utomo, 2018). 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, 

sebagai berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 

menjelaskan alat dan model analisis, jenis data serta sumber data. Pendahuluan 

ditutup dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang desa, dana-dana 

yang diperoleh oleh desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur 

jalan serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu terkait tentang dana-dana yang 

diperoleh oleh desa. Terdapat pada akhir bab, dirumuskan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis serta langkah-

langkah  esttimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri 

dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif yang 

berisi deskripsi pembangunan infrastruktur jalan yang diwakili oleh variabel 

yang ada dalam model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan 

intepretasin kuantitatifnya. Penutup bab ini adalah intepretasi ekonomi, yakni 

uraian tentang masalah ekonomi secara tersirat dalam intepretasi kuantitatif. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan intepretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas 

pembuat kebijakan ekonomi serta stakeholder, serta bagi penelitian 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


