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MOTTO 

 

Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. 

(Amsal 23:18) 

Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang dari pada siang hari, kegelapan akan 

menjadi terang seperti pagi hari. 

(Ayub 11:7) 

Nyatakan perasaan, hentikan penyesalan, tertawakan kenangan, kejar impian. 

Hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap 

(Fiersa Besari) 
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ABSTRAK 

 

WAHYU NOVIKA SARI, 1722100004. “Pengaruh Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Kebijakan Desa, 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Peran Kepala 

Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Desa Tumpukan, Kecamatan 

Karangdowo, Kabupaten Klaten)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, 

kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan peran kepala desa (Studi pada Desa 

Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten).  Populasi dalam 

penelitian adalah masyarakat Desa Tumpukan. Metode analisis data dengan model 

regresi linear berganda yang menghasilkan kesimpulan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. 

Sedangkan kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

pembangunan desa. Dan peran kepala desa sebagai variabel pemoderasi tidak 

mampu untuk memoderasi pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi 

Dana Desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan 

desa. 

Kata Kunci:  

  

akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. 

kebijakan desa, partisipasi masyarkat, peran kepala desa, 

pembangunan desa 
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ABSTRACT 

 

WAHYU NOVIKA SARI, 1722100004. “The Effect of Accountability 

of Financial Management of Village Fund Allocation (ADD), Village Policy, 

and Community Participation on Village Development with The Role of 

Village Head as Moderating Variable (Study on Tumpukan Village, 

Karangdowo Subdistrict, Klaten Regency)”. The purpose of this research is to 

determine the influence of accountability on the financial management of Village 

Fund Allocation, village policy, community participation, and the role of village 

heads (Study on Tumpukan Village, Karangdowo Subdistrict, Klaten Regency). 

The data analysis method used was a multiple linear regression model, which 

concluded that village fund allocation financial management accountability does 

not affect village development. Meanwhile, village policies and community 

participation affect village development. And the role of the village head as a 

moderating variable is not able to moderate the influence of accountability for 

village fund allocation, financial management, village policy, and community 

participation on village development. 

Keywords:  accountability of financial management of Village Fund 

Allocation. village policy, community participation, the role of 

the village head, village development 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan 

bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memilki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa merupakan bagian terkecil dari negara yang paling dekat dengan 

masyarakat yang secara langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat 

untuk disejahterakan. Sebagai bagian dari negara yang paling dekat dengan 

masyarakat desa menjadi priotitas utama dalam pembangunan nasional. 

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memaksimalkan pembangunan nasional 

agar laju pembangunan daerah dan pembangunan desa ataupun kota dapat 

seimbang. 

Beberapa prasarana dan sarana di desa Tumpukan mulai dari kesehatan, 

transportasi, dan air bersih belum bisa direalisasikan dengan baik. Di Desa 

Tumpukan memiliki puskesmas pembantu yang tidak terawat, mulai dari 

bangunan yang sudah tua dan memiliki tenaga kesehatan yang tidak setiap hari 

berada di Puskesmas pembantu Desa Tumpukan. Dari bebarapa kali 

pergantian kepala desa keadaan Puskesmas tersebut tidak mengalami 
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perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian mengenai prasarana dan sarana 

transportasi yaitu jalan desa yang menghubungan antar dukuh di Desa 

Tumpukan masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan dan 

berbatu. Di Desa Tumpukan terdapat daerah perbukitan dan daerah tersebut 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Hanya dua sumur umum 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang 

bertempat tinggal di wilayah perbukitan Desa Tumpukan. Bahkan 1 diantara 

sumur tersebut mempunyai air yang keruh, jika musim hujan tiba. 

Untuk mendukung kegiatan atau program pembangunan yang telah 

direncanakan oleh pemerintah desa, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa diberi sejumlah dana oleh pemerintah 

pusat berupa ADD. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 

menjelaskan bahwa ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten atau kota dengan  pembagian   proposional   paling  sedikit  sebesar 

10%. Dalam penggunaan ADD ini, sangat rawan terhadap penyelewengan 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam 

membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.  

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjelasan 

atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan 

hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjelasan tersebut. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa akuntabel merupakan 
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perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Akuntabilitas yang 

efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat 

dibaca dan dipahami. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pertanggungjelasan keuangan desa. 

Pembangunan desa tidak akan terlepas dari kebijakan dari suatau desa. 

Kebijakan adalah pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih dalam 

melaksanakan suatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan kebijakan desa merupakan produk hukum, karena setiap 

pemerintah secara hukum memiliki kuasa meskipun berskala kecil yang 

mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang 

dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta 

penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, untuk menjalankan tanggung 

jawab otonomi desa, karena desa tetap ada dibawah wewenang dan 

pengawasan pemerintah kabupaten/ kota. Meskipun demikian, desa memiliki 

hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan 

nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. 

Penentuan kebijakan desa didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tertuang dalam 

peraturan desa, dan kemudian direalisasikan melalui pembangunan desa. 
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Masyarakat merupakan sasaran dari pembangunan nasional, tanpa 

masyarakat, pembangunan desa tidak dapat berjalan. Partisipiasi masyarakat 

merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang merupakan salah 

satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya untuk 

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan saja, tetapi masyarakat 

juga bisa dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah  dan potensi yang ada di 

lingkungan masyarakat. 

Selain akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan 

partisipasi masyarakat faktor lain yang mempengaruhi pembangunan desa 

adalah peran kepala desa. 

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek yang 

dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang 

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

sedang menjalankan suatu peran. 

Menurut Widjaja (2003) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa 

dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu 

berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa 

bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
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Penelitian tentang pembangunan desa telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Penelitian tentang hal ini diantaranya dilakukan oleh 

Intan Sengaji & Nur F.A(2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh 

akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa terhadap 

pembangunan desa dan hasil dari penelitian tersebut adalah menganalisis dan 

membuktikan hipotesis bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap 

pembangunan desa, kemudian akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. 

Arce Y.F (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh ADD terhadap 

program pembangunan desa pada Kampung Meladuk Distrik Klasafet 

Kabupaten Sorong, hasil penelitian disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa 

berpengaruh signifikan terhadap program pembangunan desa. 

Ribka L (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi 

masyarakat terrhadap efektifitas pelaksanaan pembangunan di Desa Timbukar 

Kecamatan Sonder, hasil penelitian disimpulkan bahwa partsipasi masyarakat 

berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan pembangunan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih ditemukan perbedaan hasil 

dari tiap variabel yang diuji serta penelitian dengan variabel dependen 

pembangunan desa belum banyak diteliti. Oleh karena itu peneliti ingin 

menguji faktor yang mempengaruhi pembangunan desa oleh peneliti 

sebelumnya maupun dengan faktor yang saat ini menjadi dugaan peneliti. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang membedakan yaitu variabel 

independen (akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), 



6 
 

 

kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat), variabel pemoderasi (peran 

kepala desa) dan objek penelitian. Sehingga beberapa hal tersebut sebagai 

referensi untuk saling melengkapi. 

Berdasarkan uraian di atas judul dalam penelitian ini adalah “ 

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa 

(ADD), Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Pembangunan Desa Dengan Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi 

(Studi Pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten 

)”. 

B. Perumusah Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD berpengaruh terhadap 

pembangunan desa pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo 

Kabupaten Klaten ? 

2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada 

Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ? 

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa 

pada  Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ? 

4. Apakah peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas 

pengelolaan keuangan ADD terhadap pembangunan desa pada Desa 

Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ? 
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5. Apakah peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh kebijakan desa 

terhadap pembangunan desa pada Desa Tumpukan Kecamatan 

Karangdowo Kabupaten Klaten ? 

6. Apakah peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh partisipasi 

masyarakat terhadap pembangunan desa pada Desa Tumpukan 

Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, selanjutnya yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD 

berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Desa Tumpukan Kecamatan 

Karangdowo Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menguji apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan 

desa pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menguji apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

pembangunan desa pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo 

Kabupaten Klaten. 

4. Untuk menguji apakah peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh 

akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD  terhadap pembangunan desa 

pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 

5. Untuk menguji apakah peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh 

kebijakan desa terhadap pembangunan desa pada Desa Tumpukan 

Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 
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6. Untuk menguji apakah peran kepala desa mampu memoderasi pengaruh 

partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pada Desa Tumpukan 

Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Dapat memberi informasi dan dapat dijadikan bahan masukan yang 

berguna bagi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan 

peningkatan pembangunan desa. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberi informasi tentang faktor apa saja yang mampu 

meningkatkan pembangunan desa menjadi lebih terarah sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan  sosial masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi peneliti 

selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam 

melakukan penelitian tentang pembangunan desa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini.  

1. Akuntabilitas pengeloaan keuangan ADD tidak berpengaruh terhadap 

pembangunan desa. Dikarenakan pada Pemerintahan Desa Tumpukan 

menunjukan tata kelola dana ADD masih tampak belum berjalan dengan 

baik, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaa yang 

belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan dan pelaksanaan yang 

baik karena waktu perencanaan dan pelaksanaan yang terlalu sempit dalam 

pemanfaatan ADD. Hal ini dapat ditunjukan di Desa Tumpukan beberapa 

ruas jalan bukan merupakan hasil pembangunan dari pengalokasian dana 

ADD, melainkan dari sumber lain. 

2. Kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa.Kebijakan desa di 

Desa Tumpukan mampu menghadirkan program pembangunan desa sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu masyarakat Desa Tumpukan juga 

mendapatkan pelayanan yang baik dari suatu program pembangunan desa. 

Hal ini merupakan kebijakan desa yang diterapkan untuk menunjang 

keberhasilan suatu pembangunan desa, di Desa Tumpukan, Kecamatan 

Karangdowo, Kabupaten Klaten. 
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3. Pasrtisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa. 

Dikarenakan di Desa Tumpukan mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi 

hal ini bisa dilihat dalam keterlibatan masyarakat dalam memutuskan 

program pembangunan yang akan dilaksakan di Desa Tumpukan, 

kemudian masyarakat Desa Tumpukan juga ikut memberikan sumbangan 

material maupun inmaterial dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain 

itu masyarakat desa dapat menikmati manfaat hasil dari pembangunan desa 

dan juga ikut memelihara hasil dari pembangunan desa. 

4. Peran kepala desa tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas 

pengelolaan keuangan ADD terhadap pembangunan desa..Hal ini 

disebabkan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi 

akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD terhadap pembangunan desa, 

yaitu kompetensi aparatur desa dalam menciptakan pengelolan keuangan 

ADD yang akuntabel. Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan 

keuangan ADD diyakini lebih mampu memperkuat interaksi akuntabilitas 

pengeloaan keuangan ADD terhadap pembangunan desa. 

5. Peran kepala desa tidak mampu memoderasi pengaruh kebijakan desa 

terhadap pembangunan desa. . Hal ini disebabkan ada faktor lain yang 

dapat mempengaruhi interaksi kebijakan desa terhadap pembangunan desa 

yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan wakil 

masyarakat desa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. Karena pembuatan kebijakan desa didasarkan oleh 

permasalah yang dihadapi oleh masyarakat, BPD yang bertugas untuk 
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menampung dan menyalurkan aspirasi maysarakat, memiki interaksi yang 

sangat kuat dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

6. Peran kepala desa tidak mampu memoderasi pengaruh partisipasi 

masyarakat terhadap pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena tingkat 

partisipasi masyarakat di Desa Tumpukan cukup tinggi tanpa adanya 

motivasi dan ajakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dari kepala 

desa.  Sehingga ada tidaknya peran kepala desa  tidak memberikan 

pengaruh terhadap partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, adapun saran  

yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Bagi Pemerintah desa agar lebih meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan ADD karena dari hasil penelitian ini dijelaskan 

bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD tidak berpengaruh 

terhadap pembangunan desa. Oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD agar dilakukan pelatihan atau 

diklat, melakukan workshop atau seminar yang berkaitan dengan 

pengelolaan ADD. Pemerintah desa diharapkan tetap mampu untuk 

menciptakan kebijakan desa, yang nantinya bisa menghadirkan program 

pembangunan desa yang lebih baik lagi 
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2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat tetap aktif dalam setiap kegiatan yang 

berkaitan tentang pembangunan desa, karena masyarakat merupakan peran 

utama dalam pembangunanan desa untuk menuju ke arah yang lebih baik 

lagi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dikarenakan pada penelitian ini variabel moderasi tidak berpengaruh 

terhadap pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, 

peneliti selanjutnya bisa mencari variabel moderasi lain yang mampu 

untuk mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian di lingkungan yang lebih luas, misalnya 

penelitian pada desa-desa di Kecamatan  Karangdowo.
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