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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan hasil survey yang telah diperoleh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan 

keuangan desa di 6 Desa pada Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. 

Periode penelitian dilakukan pada tahun 2018. Untuk menjelaskan latar belakang 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel 

deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, 

usia, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Adapun data yang penulis peroleh 

mengenai profil responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Klasifikasi responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase 

Pria 12 66,67% 

Wanita 6 33,33% 

Total 18 100% 

                  Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.1 dari 18 orang yg menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden berjenis kelamin pria yaitu sebesar 

66,67%, sedangkan wanita sebesar 33,33%. Terlihat bahwa aparatur Desa di 

Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung di dominasi oleh pria. 

 Struktur organisasi pemerintahan desa sangat ramping, berdasarkan aturan 

dikelola oleh 10 aparatur yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan 
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jumlah dana yang sangat besar. Hal ini diduga menjadi pekerjaan yang relative 

berat dengan lingkup tugas yang luas. Kondisi tersebut tidak memandang 

sekertaris desa dijabat oleh perempuan ataupun laik-laki, namun hal penting 

dalam pelaksanaan tugas mereka mampu menjalankan dan tentunya pemahaman 

pengetahuan pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan dan dikembangkan.  

Tabel 4.2 

Kelompok Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase 

>30 ahun 4 22,22% 

31-40 Tahun 5 27,78% 

41-50 Tahun 9 50% 

>50 Tahun 0 0 

Jumlah 18 100% 

                       Sumber : Data di olah 

 Berdasarkan tabel 4.2 dari 36 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden paling banyak berusia 41-50 Tahun yaitu 

sebesar 50%, sedangkan responden paling sedikit yaitu berusia antara >30 Tahun 

yaitu sebesar 22,22%. 

 Hal tersebut mengungkapkan bahwa Sekertaris Desa dan karyawan lainya 

yang turut serta mengelola keuangan desa mayoritas dapat dikatakan sudah cukup 

berpengalaman pada pekerjaanya tersebut. Hal ini juga berdasarkan teori dari 

Masloch (1982) dalam Tuti (2003 : 24) yang beranggapan bahwa pekerja lebih 

muda cenderung mengalami ketidakberdayaan yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 

pekerja yang lebih muda cenderung rendah pengalaman kerjanya jika 

dibandingkan pekerja yang lebih tua, ataupun disebabkan karena faktor lain 

seperti pekerja yang lebih tua lebih stabil, lebih matang, mempunyai pandangan 
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yang lebih seimbang terhadap kehidupan sehingga tidak mudah mengalami 

tekanan mental atau ketidak berdayaan dalam pekerjaan. 

Tabel 4.3 

Kelompok Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Presentase 

SMA 13 72,22% 

Diploma 1 5,56% 

Strata 1 4 22,22% 

Strata 2 0 0% 

Jumlah 18 100% 

                  Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 dari 36 orang yg menjadi responden dalam penelitian ini, 

terlihat bahwa responden yang memiliki jenjang pendidikan palingbanyak yaitu 

SMA sebesar 72,22%, sedangkan responden yamg memiliki jenjang pendidikan 

paling sedikit yaitu Diploma sebesar 5,56%. Dalam lingkup aparatur Desa 

Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung masih banyaknya pegawai Desa 

yang berjengjang SMA meskipun sudah ada beberapa pegawai Desa yang 

berjenjang Strata 1 walau hanya 22,22% saja.  

 Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan kualitas 

pengembangan pelatihan pengelolaan keuangan desa kepada sekertaris desa 

secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jenjang pendidikan SMA merupakan 

salah satu persyaratan administrasi minimal dalam perekrutan aparatur desa sesuai 

dengan UU No. 6 Tentang Desa Pasal 50 ayat (2) 

Tabel 4.4 

Kelompok Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Frekuensi Presentase 

2-4 Tahun 2 11,11% 

5-7 Tahun 4 22,22% 

8-10Tahun 10 55,56% 
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>10 Tahun 2 11,11% 

Jumlah 18 100% 

                       Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.4 dari data 18 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden yang bekerja antara 8-10 tahun paling 

banyak yaitu sebesar 55,56%, sedangkan responden yang bekerja antara 5-7 tahun 

dan >10 tahun jumlahnya sama yaitu sebesar 11,11% . 

 Dalam hal ini para aparatur Desa yang bekerja 8-10 tahun dan yang 

bekerja antara 2-4 tahun sangat banyak ini bisa menjadi salah satu penyebab desa 

lambat dalam penyampaian laporan pengelolaan keuangan desa karena di 

khawatirkan para aparatur desa yang sudah bekerja antara 8-10 tahun kurang 

mengerti dalam melakukan pelaporan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan 

Permendagri No 113 Tahun 2014. 

4.1.2  Gambar Variabel Penelitian 

4.1.2.1  Gambaran Mengenai Variabel Pengelolaan Keuangan Desa di 

Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung 

 Variabel pengelolaan keuangan desa terdiri dari 22 butir pernyataan yang 

terbagi ke dalam 6 dimensi yaitu dimensi perencanaan terdiri dari 5 pernyataan, 

dimensi pelaksanaan terdiri dari 2 pernyataan, dimensi penatausahaan terdiri dari 

5 pernyataan, dimensi pelaporan terdiri dari 4 pernyataan, dimensi 

pertanggungjawaban terdiri dari 4 pernyataan dan dimensi pembinaan dan 

pengawasan terdiri dari 2 pernyataan. Berikut iini akan disajikan dan di jelaskan 

kecenderungan jawaban dari responden terhadap variabel pengelolaan keuangan 
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desa yang terdiri dari dimensi perencanaan, dimensi pelaksanaan, dimensi 

penatausahaan. Dimensi pelaporan, dimensi pertanggung jawaban, dan pembinaan 

dan pengawasan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan presentase : 

1. Perencanaan 

Berikut di sajikan dalam tabel 4.5 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan desa 

melalui dimensi perencanaan. Dimensi ini terdiri dari 5 butir pernyataan yaitu: 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Perencana 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 
5 4 3 2 1 

1 Menurut Bapak/Ibu, 

Sekretaris Desa selalu 

menyusun rancangan 

peraturan Desa tentang 

APBDesa berdsarkan 

RKPDesa tahun berjalan. 

 

F 

 

10 
 

8 
  0 0  0  

82 
 
 

90 
 
 

         
91,11 

 
  

          
4,56  

 
 

% 55,56 
 

 

 

44,4 

 

0 0 0 

 

2 

 

Menurut 

Bapak/Ibu,sekretaris Desa 

selalu menyampaikan 

rancangan peraturan Desa 

tentang APBdesa kepada 

Kepala Desa. 

 

 

F 

 

 
 

14 

 
 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
 
 

78 
 
 

 

   

 

 

90 

          
 
 

86,67 
 
  

           
 
 

4,33 
 
  

% 
77,78 11,11 

0 0 0 

3 Menurut Bapak/Ibu, 

rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa selalu 

disepakati bersama paling 

lambat bulan oktober 

tahun berjalan. 

 

F 

 

 
4 
 

14 
 

0 0 0 

76 
 
 

90 
 
 

         
84,44 

 
  

          
4,22  

 
 

 

% 

 

        
22,22 
  

            
77,78  
 

0 0 0 

4 Menurut Bapak/Ibu, 

rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa selalu 

di sampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Badan 

permusyawarakatan Desa 

untuk dibahas dan di 

sepakati bersama. 

 

F 

 

12 
 

6 
 

0 0 0 

84 
 
 
 

90 

 

         
93,33 

 
 
  

          
4,67  

 
 
 

% 
66,67 

 
33,33 

 

0 0 0 
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Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai presentase skor 

tanggapan responden yang di peroleh dari pernyataan yang membentuk dimensi 

perencanaan adalah sebesar 84,66% dengan mean skor 4,27 termasuk ke dalam 

kategori sangat baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk dimensi 

perencanaan, untuk pernyataan nomor 1 terlihat bahwa nilai presentase yg di 

peroleh adalah sebesar 91,11% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

selalu sebesar 55,56%, bahwa responden beranggapan Sekretaris Desa telah 

menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa 

tahun berjalan. 

 Untuk pernyataan nomor 2 terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh 

adalah sebesar 86,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu 

adalah sebesar 77,78%, bahwa responden beranggapan Sekretaris Desa 

menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. 

Untuk pernyataan nomor 3 terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh adalah 

sebesar 84,44% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu sebesar 

22,22% bahwa responden beranggapan rancangan peraturan Desa tentang 

5 Menurut Bapak/Ibu, 

rancangan peraturan Desa 

tentang APBDesa yg 

telah disepakati bersama 

selalu di sampaikan oleh 

Kepala Desa kepada 

Bupati Bandung melalui 

Camat atau sebutan lain 

paling lambat 3 (tiga) hari 

sejka di sepakati untuk di 

evaluasi 

 

F 

 

   11 
 
 

7 
 
 

0 0 0 

57 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

         
63.33 

 
 
 
  

          
3.17 

 
 
 
  

% 

        
61,11 
 
  

            
38,89 
 
  

0 0 0 

Total Skor 

F 44 46    

374 450 84,66  
          

4.27  
% 

        
65.56  32.22 
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APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawarakatan Desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama. 

 Untuk pernyataan nomor 4  terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh 

adalah sebesar 93.33% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu 

sebesar 66,67%, bahwa responden beranggapan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa  disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

Sedangkan untuk pernyataan nomor 5 terlihat bahwa nilai presentase yang di 

peroleh adalah sebesar 63,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

selalu sebesar 61,11%, bahwa responden beranggapan rancagan peraturan Desa 

tentang APBDesa yang telah di sepakato bersama disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada Bupati Bandung melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak di sepakati untuk di evaluasi. 

 Kesenjangan sebesar 84,44% dengan mean skor 4,22 merupakan suatu 

kesenjangan kelemahan yang di duga 14 responden menjawab bahwa rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa tidak selalu disepakati bersama paling lambat 

bulan oktober tahun berjalan. 

2. Pelaksanaan 

Berikut di sajikan dalam tabel 4.6 Mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan desa 

melalui dimensi pelaksanaan. Dimensi pelaksanaan ini terdiri dari 2 butir 

pernyataan yaitu: 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Pelaksanaan 

Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai presentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk dimensi 

pelaksanaan adalah sebesar 92,78% dengan mean skor 4,64 termasuk ke dalam 

kategori sangat baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk dimensi 

pelaksanaan, untuk pernyataan nomor 6 terlihat bahwa nilai presentase yang di 

peroleh adalah sebesar 96,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

selalu sebesar 83,33%, bahwa responden baranggapan semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. Sedangkan untuk pernyataan nomor 7 terlihat bahwa 

nilai presentase yang di peorleh adalah sebesar 88,89% dengan mayoritas 

responden yang menyatakan selalu sebesar 52,78% bahwa responden beranggapan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

6 Menurut Bapak/Ibu, semua 

penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan 

kewenangan desa selalu 

dilaksanakan melalui 

rekening kas desa. 

 

F 

 15 3 
0 0 0 

87 90 
         

96.67  
          

4.83  

 

% 

        
83.33 
  

            
16.67 
  

0 0 0 

7 Menurut Bapak/Ibu, semua 

penerimaan dan 

pengeluaran desa selalu di 

didukung oleh bukti yg 

lengkap dan sah. 

F 8 
 

 
10 

 
0 0 0 

80 90 
         

88.89  
          

4.44  
% 

        
44,44  
 

            
55,56  
 

0 0 0 

Total Skor 

F 23 13 0 0 0 

167 180 
         

92,78  
          

4.64  
% 

        
63.89  

            
36.11  

0 0 0 
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semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah. 

 Kesenjangan sebesar 88,89% dengan mean skor 4,44 merupakan suatu 

kesenjangan kelemahan yang di duga 10 responden menjawab bahwa menururt 

para responden semua penerimaan dan pengeluaran desa tidak selalu di dukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah 

3. Penatausahaan  

Berikut disajikan dalam tabel 4.7 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan desa 

melalui dimensi penatausahaan. Dimensi penatausahaan ini terdiri dari 5 butir 

pernyataan yaitu : 

 

 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Penatausahaan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

8 Menurut Bapak/Ibu, 

penatausahaan keuangan 

Desa selalu dilakukan oleh 

Bendahara Desa. 

F 

 
7 
 

11 
 

0 0 0 

79 
 
 

90 
 
 

         
87,78  

 
 

          
4,39  

 
 

% 
        
38,89  

            
61,11  

0 0 0 

9 Menurut Bapak/Ibu, 

Bendahara Desa selalu 

melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran 

keuangan Desa serta 

melakukan tutup buku setiap 

akhir bulan secara tertib. 

 

F 

 

12 
 

6 
 

0 0 0 

84 
 
 

90 
 
 

         
93,33  

 
 

          
4,67 

 
  

% 
        
66,67 
  

            
33,33 
  

0 0 0 

10 Menurut Bapak/Ibu, 

Benadahara Desa selalu  

mempertanggungjawabkan 

keuangan Desa  melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

F 13 
 

 
   5 

 
0 0 0 

85 
 
 

90 
 
 

         
94.44  

 
 

          
4.72 

 
  

% 
        
72,22  

            
27,78  

0 0 0 



59 

 

11 Menurut Bpaka/Ibu, laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan Desa selalu 

disampaikan setiap bulan 

kedapa Kepala Desa dan 

paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

F 14 
 

4 
 

0 0 0 

86 
 
 

90 
 
 

         
95,56  

 
 

          
4,78 

 
  

%         
77,78  

            
22,22  

0 0 0 

12 Menurut Bapak/Ibu, 

penatausahaan penerimaan 

dan pengeluaran keuangan 

Desa selalu menggunakan 

buku kas umum, buku kas 

pembantu pajak, dan buku 

bank 

F 

 
12 

 
6 
 

0 0 0 

60 
 
 
 

90 
 
 
 

         
66,67  

 
 
 

          
3,33 

 
 
  

%         
66,67  

            
33,33  

0 0 0 

Total Skor 

F 58 
 

 
32 

 
0 0 0 

163 
 
 

450 
 
 

         
92,78 

 
  

          
4,39 

 
  

% 
        
64,44  

            
35,56  

0 0 0 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai presentase total skor 

tanggapan responden yang di peroleh dari pernyataan yang membentuk dimensi 

penatausahaan adalah sebesar 92,78% dengan mean skor 4,39 termasuk ke dalam  

kategori sangat baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk dimensi 

penatausahaan, untuk pernyataan nomor 8 terlihat bahwa nilai presentase yang 

diperoleh adalah sebesar 87,78% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

selalu sebesar 38,89% bahwa responden beranggapan penatausahaan keuangan 

Desa dilakukan oleh Bendahara Desa 

 Untuk pernyataan nomor 9 terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh 

adalah sebesar 93,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu 

adalah sebsar 66,67% bahawa responden beranggapan Bendahara Desa wajib 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulam secraa tertib. Untuk pernyataan nomor 

10 terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh adalah sebesar 94,44% dengan 
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mayoritas responden yang menyatakan selalu adalah sebesar 72,28% bahwa 

responden beranggapan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan 

keuangan Desa melalui laporan pertanggungjawaban. 

Untuk pernyataan nomor 11 terlihat bahwa nilai presentase yang di 

peroleh adalah sebesar 95,57% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

selalu adalah sebesar 77,78%, bahwa responden beranggapan laporan 

pertanggungjawaban keuangan Desa disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pernyataan 

nomor 12 terlihat bahwa presentase yang di peroleh adalah sebesar 66,67% 

dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu sebesa bahwa responden 

beranggapan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa 

menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. 

Kesenjangan sebesar 33,3% dengan mean skor 3,33 merupakan suatu 

kelemahan yang di duga 6 responden menjawab bahwa menururt responden 

bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tidak selalu 

menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. 

4. Pelaporan  

Berikut disajikan dalam tabel 4.8 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang di sajikan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan desa 

melalui dimensi pelaporan. Dimensi pelaporan ini terdiri dari 4 butir pernyataan 

yaitu : 
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Table 4.8 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Pelaporan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

13 Menururt Bapak/Ibu, 

Kepala Desa selalu 

menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati 

Bandung berupa laporan 

semester pertama dan 

laporan semester akhir 

tahun. 

F 
8 

 
 

6 
 
 

4 
 
 

0 0 

64 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

         
71.11 

 
 
 
  

          
3.56  

 
 
 
 

% 

        
44.44  
 
 

            
33.33  
 
 

            
22.22  
 
 

0 0 

14 Menururt Bapak/Ibu, 

laporan semester pertama 

selalu berupa laporan 

realisasi APBDesa. 

F 
 

9 6 3 
0 0 

69 
 

90 
 

         
76.67 

  

          
3.83 

  
% 

        
50.00  

            
33.33  

            
16.67  

0 0 

15 Menururt Bapak/Ibu, 

laporan semester akhir 

tahun selalu disampaikan 

paling lambat pada akhir 

bulan Januari tahun 

berikutnya. 

F 9 
 

4 
 

5 
 

0 0 

61 
 
 
 

90 
 
 
 

         
67.78  

 
 
 

          
3.39  

 
 
 

% 

        
50.00  
 

            
22.22  
 

            
27.78  
 

0 0 

16 Menururt Bapak/Ibu, 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

selalu disampaikan 

paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun berjalan. 

F 

10 4 4 
0 0 

66 
 
 

90 
 
 

         
73.33 

 
  

          
3.67 

  
% 

        
55.56  

            
22.22  

            
22.22  

0 0 

Total Skor 

F 
36 20 

 
16 

0 0 

133 
 

360 
 

               
72  

 

          
3.63 

  
% 

        
64.44  

            
35.56  

            
22.22  

0 0 

Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai presentase total skor 

tanggapan responden yang di peroleh dari pernyataan yang membentuk dimensi 

pelaporan adalah sebesar 72% dengan mean skor 3,63 termasuk ke dalam kategori 

sangat baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk dimensi pelaporan, 

untuk pernyataan nomor 13 terlihat bahwa nilai presentse yang di peroleh adalah 

seesar 71,11% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu sebsar 
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44,44%, bahwa responden beranggapan Kepala Desa menyampaikan laporan 

realisasi APBDesa kepada Bupati Bandung berupa laporan semester pertama dan 

laporan semester akhir tahun. Untuk pernyataan nomor 14 terlihat bahwa nilai 

presentase yang di peroleh adalah sebesar 76,67% dengan mayoritas responden 

yang menyatakan selalu sebesar 50,00%, bahwa responden beranggapan laporan 

semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 

 Untuk peryataan nomor 15 terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh 

adalah sebesar 67,78% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu 

sebesar 50,00% bahwa responden beranggapan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

Sedangkan untuk pernyataan nomor 16 terlihat bahwa nilai presentase yang di 

peroleh adalah sebesar 73,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

selalu sebesar 55,56% bahwa responden beranggapan laporan semester akhir 

tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 Kesenjangan sebesar 71,11% dengan mean skor 3,56 merupakan suatu 

kelemahan yang di duga 4 responden menjawab bahwa Kepala Desa tidak selalu 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Bandung 

berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 

5. Pelaporan 

 Berikut disajikan dalam tabel 4.9 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang di sajikan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan desa 

melalui dimensi Pertanggungjawaban. Dimensi pertanggungjawaban ini terdiri 

dari 4 butir pernyataan yaitu :  
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Tabel 4.9 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi 

Pertanggungjawaban 

No Pernyataan 

Skor Tanggapan Responden 
Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mea

n 

Skor 
5 4 3 2 1 

17 Menurut Bapak/Ibu, 

Kepala Desa selalu 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati 

Bandung setiap akhir tahun 

anggaraba. 

F 
10 

 

 
 

    8 
 

 0 
 

0 0 

82 
 
 

90 
 
 

         
91.11 

 
  

          
4.56  

 
 

% 

        
55.56 
  

               
44.44  
 

      0    
            

0 0 

18 Menururt Bapak/Ibu, 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa selalu ditetapkan 

dengan peraturan Desa. 

F 
12 7 

 0 
 

0 0 

88 
 
 

90 
 
 

         
97.78 

 
  

          
4.89  

 
 

 

% 

  
66.67 
 
  

38.89 
  

0  
          

0 0 

19 Menururt Bapak/Ibu, 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa selalu terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan 

pembiyaan. 

F 9 
 

4 
 

5 
 

0 0 

61 
 
 

90 
 
 

         
67.78 

 
  

          
3.39 

 
  

%         
50.00  

            
22.22  

            
27.7
8  

0 0 

20 Menururt Bapak/Ibu, 

peraturan Desa tentang 

alporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa selalu dilampiri 

format laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran 

berkenaan,format laporan 

kekayaan milik Desa per 

31 Desember tahun 

anggaran berkenaan, 

format laporan program 

pemerintah dan pemerintah 

daerah yg masuk ke desa 

F 16 
 
 

2 
 
 

 0 
 
 

0 0 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
97.78  

 
 
 
 
 
 
 
 

          
4.89  

 
 
 
 
 
 
 

 

% 

        
88.89  
 
 
 
 

            
11.11  
 
 
 
 

              
0   
 
 
 
          

0 0 

Total Skor 

F 47 21 5 0 0 

170 360 
               

89  
          

4.43  
%         

65.28  
            
29.17  

            
27.7
8  

0 0 

Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.9, dapat di ketahui bahwa nilai presentase total skor 

tanggapan responden yang di peroleh dari penryataan yang membentuk dimensi 

perencanaan adalah sebesar 89% dengan mean skor 4,43 termasuk ke dalam 

kategori sangat baik. Apabila dilihat dari pernyataan yg membentuk dimensi 

perencanaan, untuk pernyataan nomor 17 terlihat bahwa nilai presentase yang di 

peroleh sebesar 91,11% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu 

sebesar 55,56% bahwa responden beranggapan Kepala Desa menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban realisasi peaksanaan APBDesa kepada Bupati 

Bandung setiap akhir tahun anggaran. Untuk pernyataan nomor 18 terlihat bahwa 

nilai presentase yang di peroleh adalah sebesar 97.78% dengan mayoritas 

responden yang menyatakan selalu sebesar 66,67%, bahwa responden 

beranggapan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri 

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

  Untuk pernyataan nomor 19 terlihat bahwa nilai presentase yg di peroleh 

adalah sebesar 67,78% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu 

sebsar 50%, bahwa responden beranggapan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa. Sedangkan untuk 

pernyataan nomor 20 terlihat bahwa nilai presentase yang dieproleh adalah 

sebesar 97,78% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu sebsar 

88,89%, bahwa responden beranggapan peraturan Desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan, 
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format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan, 

format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke Desa. 

 Kesenjangan sebesar 67,78% dengan mean skor 3,39 merupakan suatu 

kelemahan yang di duga 5 responden menjawab bahwa laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak selalu terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayan. 

6. Pembinaan dan Pengawasan 

 Berikut disajikan dalam tabel 4.10 mengenai rekapitulasi 

tanggapan responden yang di ajukan untuk mengukur variabel pengelolaan 

keuangan desa melalui dimensi pembinaan dan pengawasan. Dimensi pembinaan 

dan pengawasan ini terdiri dari 2 butir pernyataan yaitu : 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Pembinaan dan 

Pengawasan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

21 Menurut Bapak/Ibu, selama 

ini Pemerintah Provinsi 

selalu membina dan 

mengawasi pemberian dan 

penyaluran Dana Desa, 

Alokasi Dana Desa, dan bagi 

hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah dari Kbupaten 

Bandung kepada Desa 

F 

12 7 

0 0 0 

88 90 
         

97.78  
          

4.89  

%         
66.67  

            
38.89  

0 0 0 

22 Menurut Bapak/Ibu, selama 

ini Pemerintah Provinsi 

selalu membina dan 

mengawasi pemberian dan 

penyaluran Dana Desa, 

Alokasi Dana Desa, dan bagi 

hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah dari Kbupaten 

Bandung kepada Desa 

F 

15 3 

0 0 0 

87 90 
         

96.67  
          

4.83  

% 
        
83.33  

            
16.67  

0 0 0 
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Total Skor 

F 27 10 0 0 0 

175 180 
               

89  
          

4.86  
% 

        
75 

            
27.78  

0 0 0 

Sumber : Data diolah 

 Berdsarkan tabel 4.10, dapat di ketahui bahwa nilai presentase total skor 

tanggapan responden yang di peroleh dari pernyataan yang membentuk dimensi 

pembinaan dan pengawasan adalah sebesar 89% dengan mean skor 4,86 termasuk 

ke dalam kategori sangat baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk 

dimensi pembinaan dan pengawasa, untuk pernyataan nomor 21 terlihat bahwa 

nilai presentase yang di peroleh adalah sebesar 97,78% dengan mayoritas 

responden yang menyatakan selalu sebesar 66,67%, bahwa responden 

beranggapan selama ini Pemerintah Provinsi wajib embina dan mengawasi 

pemberian dan penyaluran dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi haisl Pajak 

dan Retribusi Daerah dari Kabupaten Bandung kepada Desa. Sedangkan untuk 

pernyataan nomor 22 terlihat bahwa nilai presentase yang di peroleh adalah 

sebesar 96,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan selalu sebesar 

83,3%, bhawa responden beranggapan selama ini Pemerintah Kabupaten bandung 

wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa. 

 Kesenjangan sebesar 89% dengan mean skor 4,83 merupakan suatu 

kelemahan yang di duga 3 responden menjawab bahwa selama ini Pemerintah 

Provinsi tidak selalu membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana 

Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah dari 

Kabupaten bandung kepada Desa. 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung 

No

. 
Dimensi 

Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Skor 

Mean 
Kategori 

1 Perencanaan 374 360 84,66 4,27 Sangat Baik 

2 Pelaksanaan 167 180 93,78 4,64 Sangat Baik 

3 Penatausahaan 163 450 92,78 4,39 Sangat Baik 

4 Pelaporan 133 360 72,00 3,63 Sangat Baik 

5 Pertanggungjawaban 170 360 72,00 4,43 Sangat Baik 

6 Pembinaan dan Pengawasan 175 180 89,00 4,86 Sangat Baik 

Total 1182 1980 84,03 4,37 Sangat Baik 

Sumber : Data diolah  

 Berdasarkan tabel 4.11 di atas, di peroleh informasi bahwa total skor 

actual yang di peroleh dari seluruh dimensi-dimensi yang membentuk variabel 

pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung 

adalah sebesar 1182 dan skor ideal sebesar 1980, sedangkan nilai total presentase 

yang di peroleh adalah sebesar 84,03% dan nilai mean skor sebesar 4,37 termasuk 

dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan 

desa yang di tunjukan oleh desa-desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten 

Bandung sudah di terapkan dengan sangat baik sesuai dengan Pemendagri RI 

Nomor 113 Tahun 2014. Kategori sangat baik pada pengelolaan keuangan desa di 

Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung jika di gambarkan dengan 

menggunakan garis kontinum maka akan tampak sebagai berikut :  
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Gambar 4.1 

Garis Kontinum Kategorasi Penilaian Variabel Pengelolaan Keuangan Desa 

di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung 

 

Sangat Buruk                Buruk                  Cukup Baik          Baik           Sangat Baik 

 

 

 

1                           1,8                            2,6                          3,4                          4, 2                             

5 

 

 

4.2  Pembahasan Penelitian 

4.2.1  Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten 

 Bandung 

  Tahapan perencanaan / penganggaran pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.2 
Tugas dan Tanggung jawab aparatur desa 

 

4,37 
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Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa dapat mendelegasikan kepada Camat. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa 

kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan APBDesa 

sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batas waktu yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Masalah yang terjadi di Kabupaten Bandung 

bahwa penyampaian laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di 

Kabupaten Bandung masih minim. Dari sebanyak 270 Desa hanya tujuh desa 

yang sudah menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana 

desa. 

 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barangyang berhubungan 

dengan pelaksanaan dan hak kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Formulir/Daftar yang dipergunakan: 

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

2. Peraturan Desa 

3. Laporan kekayaan milik Desa 

4. Laporan program pemerintahan dan pemerintah Dearh yang masuk ke 

Desa 

Pelaksana kerja yang terlibat : 

1. Sekretaris Desa 



70 

 

2. Kepla Desa 

3. Bupati/Walikota 

4. Camat atau sebutan lain 

5. Masyarakat 

Tahapan kegiatan : 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupti/Walikota setiap akhir tahun anggaran 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

3. Laporan pertanggungjwaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan 

dengan peraturan Desa 

4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban reaalisasi pelaksanaa 

APBDesa dilampiri: 

a) Format laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun 

berkenaan 

b) Format laporan kekayaan miliik Desa per 31 Desember tahun 

berkenaan 

c) Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke Desa. 

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah desa 

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan 

Desa di 6 Desa kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandng termasuk 
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kedalam kategori sangat baik, namun masih ada beberapa aspek dalam 

pengelolaan keuangan Desa yang masih dibawah standar pelaporan 

pengelolaan keuangan Desa karena masih banyaknya Desa yang 

melaporkan pengelolaan keuangannya melebihi batas waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 113 Tahun 

2014.  

Hal tersebut terlihat dari masing-masing dimensi yang membentuk variabel 

pengelolaan keuangan desa yaitu dimensi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan 

semuanya termasuk ke dalam kategori sangat baik meskipun ada beberapa aspek 

yang belum terlalu baik. Artinya, proses pengelolaan keuangan desa yang di 

lakukan di 6 desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung belum terlalu 

sesuai dengan Pemendagri RI Nomor 13 Tahun 2014 mengenai Penglolaan 

Keuangan Desa. Berikut ini adalah pembahasan untuk masing-masing dimensi 

pengelolaan keuangan desa dari hasil rekapitulasi jawaban responden dan 

wawancara yang dilakukan, yaitu : 

1. Perencanaan 

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk 

memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang 

akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM 

Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang 

merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa 
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Tabel 4.3 

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa 

 

Sumber : Web Desa 

penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana 

pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan 

demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen 

rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan perencanaan 

pengelolaan keuangan desa yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan 

Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Setelah itu Sekretaris 

menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa 

yang kemudian oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 

dibahas dan disepakati bersama. Jangka waktu untuk membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober Tahun 

berjalan. Setelah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama, 

maka Kepala desa menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa kepada 

Bupati Bandung melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

disepakati untuk di evaluasi. 

  Hasil penelitian tersebut di dukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses 

pengelolaan keuangan desa menunjukan bahwa proses perencanaan pengelolaan 

keuangan desa, tahapan pertama yaitu mengadakan musyawarah rusun terlebih 

dahulu untuk membahas RPMJDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. 

Dari RPMJDes akan dipilih program-program penting yang disepakati untuk 

dituangkan kedalam RKPDes. Setelah itu dari RKPDes kemudian dituangkan ke 

dalam APBDes seperti halnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi dana 

Desa, bantuan Daerah, Bantuan Provinsi, atau Bantuan dari Pihak Ketiga. 

  Meskipun perencanaan sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, 

namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika 

rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat 
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bulan Oktober tahun berjalan. Artinya, dalam proses penyampaian sampai proses 

sepakat terhadap rancangan Peraturan Desa yang diajukan kepada Kepala Desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa belum sesuai dengan jadwal dan batas 

waktu yang ditentukan untuk di sepakati yaitu paling lambat bulan Oktober karena 

masih ada beberapa Desa yang menyampaikan proses perencanaannya melebihi 

dari waktu yang di tentukan. 

   

2.Pelaksanaan   

Pelaksanaan dalam keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan 

diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. 

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa 

dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, atas 

dasar APBDesa disusunlah Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) untuk setiap 

kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ). 
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Gambar 4.4 

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

 

Sumber : Web Desa 

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: (1) Penyusunan 

RAB; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Pengajuan SPP; (4) Pembayaran; dan 

(5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.  
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui Rekening Kas desa. Selain itu, setiap penerimaan dan pengeluaran desa 

harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Hasil penelitian tersebut di 

dukung oleh hasil wawancara yang di lakukan kepada salah satu perwakilan 

pengururs di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa 

menunjukan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan 

oleh Bendahara desa. 

Dalam hal ini Bendahara Desa mengatur segala bentuk penerimaan dan 

pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan 

pembangunan Desa, pertama-tama pelaksanaan kegiatan diantaranya 

pemerintahan, ekonomi pembangunan, atau Pemberdayaan Masyarakat yang 

disetujui oleh Cilengkrang atau Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan Surat 

Permohonan Pencairan dana anggaran desa yang akan digunakan untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

3. Penatausahaan 

 Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan 

prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang 

sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini 

merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu 

tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai 
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fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan 

adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan itu sendiri.  

Gambar 4.5
 

Flowchart Penatausahaan keuangan Desa 

 

 

 

Sumber : Web Desa 

Formulir yang digunakan : 

1. Buku Kas Umum 

2. Buku Pembantu Pajak 

3. Buku Bank 

Pelaksana/Unit yang terlibat  
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1. Bendahara Desa 

2. Sekretaris Desa 

3. Kepala Desa 

Tahapan kegiatan 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 

2. Bendahara wajib melakukan pencatatat setiap penerimaan dan pengeluaran 

serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

3. Bendahaa Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban 

4. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa 

dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan : 

a) Buku Kas Umum 

b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan 

c) Buku Bank 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan 

penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Proses 

pelaksanaan penatausahaan desa, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa secara tertib menggunakan buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam hal ini Bendahara desa 

bertanggungjawab terkait dengan keuangan desa melalui laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala desa setiap bulannya. 
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 Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses 

pengelolaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku 

bank desa diluar buku anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan 

mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses penatausahaan 

pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur. 

 Meskipun penatausahaan sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, 

namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika 

laporan pertanggungjawaban keuangan Desa disampaikan setiap bulan kepada 

Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Artinya, dalam proses 

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada Kepala desa 

setiap bulannya belum sesuai dengan jadwal batas waktu yang sudah ditentukan 

yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

4. Pelaporan  

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal 

yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu 

periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab 

(pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan 

merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan 

ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang 

ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. 
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Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam 

melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib: 

1. Menyampaikan laporan realisasi palaksanaan APBDesa kepada 

buapati/walikota berupa: 

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

3. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Januari tahun berikutnya. 

4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. 

5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir 

masa jabatan kepada bupati/walikota. 

6. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa 

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 
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Gambar 4.6 

Flowchart arus dan dokumen dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Web Desa 

Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

Dokumen laporan yang disampaikan adalah 

1. Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, untuk Laporan 

Semester I 

2. Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahan pelaporan 

pengelolaan keuangan desa yaitu kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Bandung berupa laporan laporan semester 
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pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama paling 

lambat pada bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada bulan 

Januari. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses 

pengelolaan keuangan desa menunjukan bahwa dalam proses pelaporan 

pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa 

dilaporkan kepada Bupati Bandung. 

  Meskipun pelaporan sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, namun 

masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 

tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. Artinya, dalam proses penyampaian laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir tahun masih belum 

sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang sudah di tentukan yaitu akhir bulan 

Juli dan akhir bulan Januari. 
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5. Pertanggungjawaban 

Tabel 4.12 

Tugas dan Tanggungjawab Pelaku (Pengelola) Keuangan Desa 

Sumber : Web Desa 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun 

anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum 

Musyawarah Desa.Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri 

dari: 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir 

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini 

ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: 

2. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan; 

Unsur Pengelola Tugas dan Tanggungjawab 

Kepala Seksi (Kasi)       Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya. 

      Mengajukan SPP  

      Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa 

      Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan 

Sekretaris Desa       Memverifikasi RAB 

      Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP 

Kepala Desa       Mengesahkan RAB 

      Menyetujui SPP 

Bendahara       Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas 

Desa 

      Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum 

      Mendokumentasikan bukti bukti pengeluaran 
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3. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

Berkenaan; dan 

4. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke desa. 

5. Laporan pertanggungjawaban realisasin pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan 

menyertakan lampiran: 

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai 

Form yang ditetapkan, 

2. Laporan Kekayaan Milik Desa, dan 

3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala desa menyampikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati 

Bandung setiap akhit tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan Desa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan Desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan, 

format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran yang 
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berkenaan, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa. 

  Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses 

pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksanaan kegiatan 

melaporkan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksanaan kegiatan 

melaporkan pertanggungjawaban setiap kegiatan ke Bendahara Desa yang 

diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa yang kemudian dilaporkan 

kembali oleh Kepala Desa kepada Kecamatan. 

  Meskipun pertanggungjawaban sudah termasuk kedalam kategori sangat 

baik, namun masih terdapat adanya pegawi yang menyatakan kurang setuju jika 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan 

peraturan desa. Artinya, dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban 

realisasin pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan peraturan Desa yang 

sudah ditetapkan. 
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6. Pembinaan dan pengawasan 

Gambar 4.7 

Struktur Pengawasan 

 
 

Sumber : Web Desa 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pembinaan 

dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

terkait pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten bandung kepada Desa. Sedangkan 

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh 
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Pemerintah Kabupaten Bandung. Permendagri No 113 Tahun 2014 pembinaan 

dan pengawasa terdiri dari: 

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan 

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

  Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

kepada salah satu perwakilam pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses 

pengelolaan keuangan desa menunjukan bahwa dalam proses pengelolaan 

keuangan desa, pemerintah desa mendapatkan pembinaan dan pengawasan 

mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan 

atau Pemerintah kabupaten secara rtuin atau berkala. 

  Meskipun pertanggungjawaban sudah termasuk kedalam kategori sangat 

baik, namuj masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika 

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran 

Dana desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari 

Kabupaten Bandung kepada Desa, serta Pemerintah kabupaten bandung wajib 

membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya, pada 

kenyataannya baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Bandung 

kurang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam 

hal pengalokasian atau penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil 
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Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten Bandung kepada Desa dan dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 

 


