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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah,  kepentingan masyakakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang yang sama tentang desa menyatakan Penata 

usahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. 

Pemisahan dalam penata usahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada 

keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan undang – undang yang sama disetiap desa diberikan Alokasi 

Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu sesuai dengan letak 

geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Dana desa bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang diatur oleh peraturan pemerintah 

indonesia nomor 60 tahun 2014. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan desa dan 

pembangunan. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan 

terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh 

masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. 

Pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari 
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peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya 

pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan 

bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan 

ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan 

pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, Pengelolaan  ADD 

harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya 

dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan 

komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi 

kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan 

masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh 

pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan 

fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di 

Dusun Srikaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten 

Lampung Timur, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya data sulit 

dicari karena file disimpan didalam banyaknya folder, sedangkan sekarang sedang 

diterapkan paperless atau pengurangan penggunaan kertas, data sering hilang atau 

bahkan rusak karena virus, dan data distribusi pembangunan infrastruktur desa 

tidak adanya laporan dana pembangunan yang diawasi oleh masyarakat secara 

langsung, masyarakat sejauh ini hanya mengawasi pembangunannya saja tanpa 

mempertimbangkan dana yang digunakan untuk pembangunan.  
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Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa 

secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 

tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan 

oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.   

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dusun Srikaya Desa Sukadana 

Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur  dalam proses 

mengalokasikan dana desa bagian sekretaris desa membuat rencana anggaran 

biaya (RAB) yang akan diberikan oleh kepala desa, setiap RAB dicetak dan 

diajukan oleh kepala desa untuk diotorisasi, jika RAB tidak disetujui maka 

sekretaris desa harus mengubah dan mencetak ulang sehingga menghabiskan 

banyak kertas untuk membuat RAB yang belum disetujui, sering terjadinya 

kesulitan untuk menemukan data dan kehilangan file sering terjadi karena 

banyaknya file dan folder yang disimpan yang menyebabkan perlunya 

pemembuatan file baru yang akan menghabiskan banyak waktu, sering terjadi pro 

dan konta antara masyakat dan pengelola keuangan desa karena tidak adanya 

sistem pelaporan yang transpansi anggaran dana desa untuk pembangunan. Hal ini 

yang mengakibatkan proses pengolahan dana desa menjadi terhambat dan 

terlambat dalam pembuatan rencana anggara biaya (RAB) desa untuk segera 

didistribusikan keuangan desa untuk pembangunan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut perlunya sebuah sistem 

yang dapat memberikan informasi dan pelaporan alokasi dana di Dusun Srikaya 

Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 
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tersebut maka pada penelitian ini penulis mengajukan “Sistem Informasi 

Pelayanan Distribusi Keuangan Desa untuk Pembangunan Dusun Srikaya 

Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah: 

1. Bagaimana mengembangkan sistem pelaporan dan pengelolaan dana desa 

untuk pembangunan Dusun Srikaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur?  

2. Bagaimana mengetahui tingkat kelayakan fungsionalitas sistem informasi 

pelayanan distribusi keuangan desa untuk pembangunan dusun srikaya desa 

sukadana tengah kecamatan sukadana kabupaten lampung timur. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 

1. Membuat aplikasi berbasis web untuk pengelolaan dan pelaporan distribusi 

keuangan pada Dusun Srikaya Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Melakukan pengujian fungsionalitas Sistem Informasi Pelayanan Distribusi 

Keuangan Desa untuk Pembangunan Dusun Srikaya Desa Sukadana Tengah 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Tidak membahas tentang pengelolaan dana kegiatan pembangunan desa. 

2. Tidak membahas gaji pegawai. 
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3. Tidak membahas Alokasi pembelian alat-alat rutin kantor. 

4. Tidak membuat desain infrastruktur. 

1.5. Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan layanan yang dapat meningkatkan kinerja dari aparatur 

pengelola keuangan desa.  

2. Membantu aparatur pengelola keuangan desa dalam pembuatan laporan  

keuangan desa.  

3. Membantu menyajikan informasi tentang alokasi dana pada kepada Kepala 

Dusun dan masyarakat Dusun Srikaya Desa Sukadana Tengah Kabupaten 

Lampung Timur. 


