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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Desa merupakan pendukung  demokrasi yang otonom serta memiliki 

kedaulatan penuh. Desa mempunyai sistem tatacara pemerintahan serta memiliki 

ciri khas norma-norma sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor  6 tahun 2014 pengertian desa adalah Desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakuhi dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sedikit berbeda dengan kelurahan, 

dimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang 

menyatakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam pasal 2 

menyebutkan Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan, dan pasal 3 ayat (1) 

menyatakan Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 
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berkedudukan di wilayah kecamatan. Oleh karena itu dengan melihat perbedaan 

tersebut, maka sangat diperlukan adanya penanganan yang lebih serius  terkait 

dengan pembangunan desa. 

Desa saat ini menjadi  salah satu fokus utama bagi pemerintah, hal ini 

karena desa memiliki peran yang sangat penting serta merupakan salah satu 

pondasi dasar yang kuat untuk pembangunan bangsa, keberadaan desa sangat 

mempengaruhi tingkat stabilitas nasional, karena pembangunan desa merupakan 

bagian atau rangkaian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga menciptakan iklim yang 

mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Akan tetapi 

pembangunan desa saat ini masih lemah apabila ditinjau dari berbagai aspek yaitu 

aspek pembangunan, dukungan moril, maupun teknologi. Oleh karena itu untuk 

kedepan pembangunan desa hendaknya dilakukan secara terencana dengan baik 

dan menyentuh kebutuhan riel.  

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah didalam 

membangun, membina, memberdayakan dan mensejahterakan desa, antara lain 

adanya pengalokasian  anggaran APBN pusat secara langsung untuk pemerintah 

desa, disamping sumber pendapatan desa itu sendiri, dimana sumber-sumber 

pendapatan yang diperoleh oleh desa  meliputi  Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah dari Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, 

Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Kabupaten/Kota, 

Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi APBN, bantuan keuangan dari APBD 

Propinsi dan Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, 
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sedangkan yang baru dilaksanakan adalah bantuan Dana Desa hingga sekarang 

sedang berlangsung. Dimana upaya dari pemerintah tersebut dapat tercermin dari 

pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, serta 

dijelaskan pula dalam Pasal 4 tentang  pengaturan desa yang salah satunya 

bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

mengembangkan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk 

Pemerintahan Desa yang professional efisien, efektif, terbuka serta 

bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa 

guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian 

masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Untuk itu 

dengan melihat anggaran serta pendapatan desa tersebut, maka sangat dibutuhkan 

adanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Akan tetapi dalam mewujudkan 

hal tersebut masih banyak faktor yang menjadi kendala antara lain : a) Masih 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, dimana ada beberapa hal yang telah 

membentuk kondisi tersebut, yaitu lemahnya tingkat pendidikan, kurangnya 

pengalaman, pengetahuan, bimbingan, pelatihan dan juga usia. Sehingga 

berdampak pada rendahnya perencanaan pembangunan desa yang ditandai 

dengan keterbatasan kemampuan didalam penyusunan atau pembuatan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan juga keterbatasan 

kemampuan dalam penyusunan perencanaan anggaran desa khususnya dalam 

pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana yang memuat dan 

memaparkan terkait semua program dan kegiatan beserta rincian biaya selama 

satu tahun anggaran. Begitu juga pendapat dari Basirruddin and Amin (2014) 
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yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa berada 

pada kategori sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi banyak hambatan 

didalam pelaksanaannya, antara lain rendahnya tingkat pendidikan  SDM yang 

dimiliki oleh Pemerintahan Desa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

proses pembuatan kebijakan, bimbingan pemerintah daerah yang masih lemah. b) 

Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal 

penatausahaan, dimana dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan dan pengadministrasian desa masih dikerjakan  secara manual, 

sehingga hal tersebut berdampak pada banyaknya kesalahan dalam pembuatan 

laporan keuangan, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan 

maka secara otomatis akan menyebabkan terjadinya keterlambatan didalam 

penyerahan laporan keuangan. Dalam Rusmayanti et al. (2014) menyatakan 

bahwa dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan, maka pengelolaan 

keuangan menjadi lebih cepat, tepat guna, efektif dan efisien. Hal ini sangat 

membantu dalam proses pengelolaan keuangan, meliputi penginputan data, 

pencarian data, serta  pelaporan data keuangan. Dengan  sistem informasi 

pengelolaan keuangan dapat meminimalisasi segala bentuk  kesalahan dan telah 

mengoptimalkan keamanan data. c) Adanya rasa kekawatiran dari Kepala Desa 

didalam menjalankan tugas dan kewajiban khususnya dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku,  akan berdampak atau bersentuhan dengan ranah hukum. Sehingga 

memunculkan sikap kurang proaktif atau usaha yang kurang maksimal didalam 

menyelesaikan tugas dan kewajibannya. d) Kurangnya pengawasan, baik dari 
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pihak Badan Permusyawaratan Desa maupun dari pihak Pemerintah Daerah 

terhadap pelaksanaan serta hasil dari program dan kegiatan pemerintah desa. 

Oleh sebab itu untuk menunjang serta mewujudkan hal tersebut sangat 

dibutuhkan peran dari Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan desa, agar 

mampu meningkatkan kinerjanya dalam organisasi, salah satunya melalui 

pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu  meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dilandasi oleh  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB VIII Pasal 75 Ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelola 

keuangan desa, Ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 

Perangkat Desa. Begitu juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 93 Ayat 1 yang 

menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan Ayat 2 menyebutkan 

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

sebagaimana dimaksud Ayat 1, dan dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan nomor 

43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, sedangkan pembahasan lebih rinci untuk pengelolaan 

keuangan desa dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa 
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Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala 

Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan dalam 

BAB II disebutkan Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertera dalam 

Pasal 2  Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-

asas transparan, akuntabel, pertisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. BAB III Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa 

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Ayat (2) Kepala Desa 

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud 

ayat (1) mempunyai kewenangan : a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 

APBDesa, b) Menetapkan PTPKD, c) Menetapkan petugas yang melakukan 

pemungutan penerimaan desa, d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang 

ditetapkan dalam APBDesa, e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban APBDesa.  

Untuk itu grand teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah 

Managerial Performance Theory (Teori Kinerja Manajerial) yang mengacu pada 

pendapatnya Mahoney et al. (1965) yang mendefinisikan kinerja manajerial 

didasarkan pada beberapa fungsi manajemen yaitu seberapa jauh manager 

mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut yang meliputi : 

perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pemilihan staf, negosiasi 
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dan perwakilan. Leadership Theory (Teori Kepemimpinan) yang mengacu pada 

pendapatnya Mintzberg (1990) yaitu yang menyatakan bahwa pentingnya 

ketrampilan yang harus dimiliki oleh pimpinan atau manajerial dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya yaitu antara lain, manajerial atau 

pemimpin harus mempunyai kemampuan mengembangkan hubungan, melakukan 

negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, mendirikan jaringan 

informasi, dan kemudian menyebarkan informasi, membuat keputusan meski 

dalam kondisi ambiugitas yang ekstrim, serta mampu mengalokasikan sumber 

daya dan mawas diri. Pimpinan atau manajer harus mampu menentukan apakah 

lembaga sosialnya mampu melayani dengan baik ataukah mereka akan menyia-

nyiakan kemampuan serta sumber daya yang ada. Tidak ada pekerjaan yang lebih 

penting kecuali untuk melayani masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapatnya  

Lakshman (2007) bahwa pemimpin harus menyadari pentingnya peran informasi, 

pengetahuan dan juga desain jaringan pengetahuan, dimana hal tersebut  

berfungsi untuk memaksimalkan efektifitas organisasi. Pemimpin menggunakan 

teknologi informasi dan manajemen pengetahuan sebagai kunci untuk lebih 

memfokuskan pada masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya pengetahuan 

manajemen yang dilaksanakan oleh para pemimpin maka akan berdampak positif 

terhadap kinerja organisasi. 

Untuk itu dalam pengimplementasian dan mewujudkan pengelolaan 

keuangan desa yang baik, transparan dan akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) tentang asas 
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pengelolaan keuangan desa, maka hal ini mengacu pendapat dari Mardiasmo. 

(2002.) bahwa Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh 

masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan akan menciptakan akuntabilitas 

secara horizontal antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta 

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap 

aspirasi dan kepentingan masyarakat.  

Mendasari hal tersebut, maka seorang kepala desa hendaknya harus 

memiliki beberapa hal antara lain yaitu :  i) Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas, sebagaimana diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2002) bahwa 

Aparatur dimasa mendatang  harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, 

inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika 

administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang 

tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan 

tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) 

berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) 

disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya 

tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat 

otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan 

berbagai keputusan sesuai kewenangan, (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, 
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dan produktivitas. Begitu juga diungkapkan oleh Winidyaningrum and 

Rahmawati (2010) Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 

individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien, kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, 

untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes).  Hal 

ini didukung dalam  penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010.) dan 

Winidyaningrum and Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas 

sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014) bahwa kapasitas sumber daya 

manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan 

daerah. ii) Informasi Keuangan Desa, dengan meningkatkan akses serta 

pelayanan yang ditunjang dari sisi informasi keuangan desa maka diharapkan 

pembangunan perekonomian desa dapat cepat terwujud. Hal ini dilandasi oleh 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa 

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Ayat (2) Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan 

pembangunan kawasan pedesaan, Ayat (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, 

jaringan, serta sumber daya manusia, ayat (4) Sistem Informasi Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, 
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kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan 

desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Ayat (5) Sistem Informasi Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat 

diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Diungkapkan 

juga oleh  Rusmayanti et al. (2014) bahwa dengan adanya sistem informasi 

pengelolaan keuangan, maka pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat, tepat 

guna, efektif dan efisien. Hal ini sangat membantu dalam proses pengelolaan 

keuangan, meliputi penginputan data, pencarian data, serta  pelaporan data 

keuangan, dengan  sistem informasi pengelolaan keuangan dapat meminimalisasi 

segala bentuk  kesalahan dan telah mengoptimalkan keamanan data. Hal ini dapat 

diartikan dengan pengelolaan keuangan desa yang baik, handal dan akuntanbel 

maka kinerja kepala desa selaku pemerintah desa sebagai salah satu wadah atau 

sarana didalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa juga 

akan maksimal. Hal ini didukung oleh penelitian dari Andriani (2010.) dan 

Winidyaningrum and Rahmawati (2010) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan 

ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. iii) Untuk menumbuhkan 

ikatan dan rasa memiliki yang kuat pada Pemerintahan Desa, proaktif dan tidak 

adanya rasa kekhawatiran atau kecemasan dalam menjalankan segala tugas serta 

kewajiban, maka dibutuhkan Komitmen Organisasi yang tinggi dari diri masing-

masing kepala desa, hal ini diungkapkan oleh Mowday (1979) bahwa Komitmen 

organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam 

mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Hal ini ditandai 
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dengan tiga hal, yaitu a.) Penerimaan dan kepercayaan yang kuat terhadap nilai-

nilai dan tujuan organisasi, b). Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha sungguh-

sungguh atas nama organisasi, c). Keinginan untuk mempertahankan 

keanggotaan di dalam organisasi.  Begitu juga pendapat dari Wiener (1982) 

menyebutkan bahwa komitmen organisasi adalah totalitas tekanan internalisasi 

normatif yang bertindak untuk memenuhi kepentiangan organisasi dengan 

identifikasi organisasi dan nilai umum yaitu loyalitas dan juga kewajiban 

dipandang sebagai faktor penentu. Hal ini didukung oleh penelitian Sumarno 

(2005.) dan Djamaludin (2009)  menyebutkan bahwa pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja manajerial adalah positif dan signifikan. Akan tetapi 

hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kurnia (2010) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial.  

Dengan melalui Sumber Daya Manusia yang berkualitas, akses informasi 

keuangan desa sebagai percepatan pelayanan pada masyarakat serta didukung 

dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan desa dan dengan melalui 

pengelolaan keuangan desa yang baik, maka dapat dijadikan acuan atas 

keberhasilan kinerja kepala desa sebagai pemerintah desa, sejauh mana 

pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu juga 

pendapat dari Nugraha (2013) yang menyebutkan bahwa kinerja kepala desa 

adalah suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan 

moral dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dalam satu periode 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa dan Komitmen Organisasi  
Terhadap Kinerja Kepala Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening 

Dian Fitriana



12 
 

 
 

tertentu. Adapun definisi yang lain terkait kinerja kepala desa adalah sejauhmana 

seorang kepala desa mampu melakukan aktifitas yang berkaitan dengan tugas dan 

kewajiban sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikuasainya, sehingga mampu 

melaksanakan program, kegiatan, kebijakan dan juga mampu  mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi, misi yang tertuang dalam strategi planning pada 

pemerintahan desa. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan tentang adanya Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi 

Keuangan Desa, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Kepala Desa Dengan 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. Adapun alasan 

penetapan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening yaitu karena 

pengelolaan keuangan desa merupakan variabel penyela/antara yang terletak 

diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen. Hal ini mengacu pendapat dari sugiyono (2014) yang menyatakan 

bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang 

tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.  

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah kepala desa diseluruh Jawa 

Timur. Sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Sumber Daya 

Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Kepala Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa. Alasan pemilihan subyek dan 

obyek tersebut didasari adanya pertimbangan bahwa Propinsi Jawa Timur 

merupakan Propinsi kedua yang memiliki jumlah desa terbanyak di seluruh 
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Indonesia setelah Jawa Tengah yaitu berjumlah 7723 desa, hal ini berdasarkan 

data terbaru dari Kementrian Dalam Negeri melalui Lampiran I Permendagri No. 

39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

yang ditetapkan pada Tanggal 2 Februari 2015 oleh Menteri Dalam Negeri dari 

Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri per semester I 

Bulan Juni Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya tentang data jumlah desa seluruh 

Indonesia dapat dilihat pada daftar lampiran. Sedangkan untuk tempat penelitian 

dilaksanakan di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur Jl. 

Balongsari Tama Tandes Surabaya Jawa Timur, hal ini dilakukan karena di 

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu 

sarana yang pas dan ideal untuk dilakukannya penelitian untuk kepala desa, yang 

secara otomatis merupakan tempat pendidikan dan pelatihan para kepala desa 

diseluruh Jawa Timur.  

Sedangkan fenomena yang mendasari penelitian ini adalah semakin 

derasnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik dimana 

tercermin dalam kinerja kepala desa, Akan tetapi dalam mewujudkan hal tersebut 

masih banyak faktor yang menjadi kendala antara lain : a) Masih rendahnya 

kualitas Sumber Daya Manusia, dimana ada beberapa hal yang telah membentuk 

kondisi tersebut, yaitu lemahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengalaman, 

pengetahuan, bimbingan, pelatihan dan juga usia. Sehingga berdampak pada 

rendahnya perencanaan pembangunan desa yang ditandai dengan keterbatasan 

kemampuan didalam penyusunan atau pembuatan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes), dan juga keterbatasan kemampuan dalam 
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penyusunan perencanaan anggaran desa khususnya dalam pembuatan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yang memuat dan memaparkan terkait semua program 

dan kegiatan beserta rincian biaya selama satu tahun anggaran. b) Kurangnya 

fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal penatausahaan, 

dimana dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan 

pengadministrasian desa masih dikerjakan  secara manual, sehingga hal tersebut 

berdampak pada banyaknya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, 

sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan maka secara otomatis 

akan menyebabkan terjadinya keterlambatan didalam penyerahan laporan 

keuangan. c) Adanya rasa kekawatiran dari kepala desa didalam menjalankan 

tugas dan kewajiban khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Desa apabila tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  akan berdampak 

atau bersentuhan dengan ranah hukum. Sehingga memunculkan sikap kurang 

proaktif atau usaha yang kurang maksimal didalam menyelesaikan tugas dan 

kewajibannya. d) Kurangnya pengawasan, baik dari pihak Badan 

Permusyawaratan Desa maupun dari pihak Pemerintah Daerah terhadap 

pelaksanaan serta hasil dari program dan kegiatan pemerintah desa. 

Adapun terkait dengan motivasi penelitian, hal ini dilandasi dengan 

adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Andriani (2010.) dan Winidyaningrum and Rahmawati (2010) dengan 

Rachmawati (2014) tentang kapasitas sumber daya manusia terhadap 

keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh Sumarno (2005) dan Djamaludin (2009) dengan Kurnia (2010) 
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tentang  komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Mendasari hal tersebut, 

maka peneliti termotivasi untuk mengkaji penelitian sebelumnya serta melakukan 

pengembangan penelitian yang dilakukan oleh  Andriani (2010), Rachmawati 

(2014) dan Winidyaningrum and Rahmawati (2010) dengan penambahan variabel 

baru tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variabel intervening serta 

Kinerja Kepala Desa sebagai variabel dependen,  Adapun perbedaan penelitian 

sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah tentang metode pengukuran yang 

ada pada setiap variabel, subyek maupun obyek penelitian. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut diatas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen 

Organisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. 

2. Apakah Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen 

Organisasi, Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Kinerja 

Kepala Desa. 

3. Apakah Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa dan Komitmen 

Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Kepala Desa dengan melalui 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti dan 

membuktikan tentang adanya : 
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1. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen 

Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 

2. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen 

Organisasi, Pengelolaan Keuangan Desa  terhadap Kinerja Kepala Desa 

3. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Kepala Desa melalui Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Untuk Teoritis 

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literatur dan referensi dibidang 

akuntansi guna untuk menambah informasi serta pengetahuan tentang Pengaruh 

Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Kepala Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai 

Variabel Intervening.  

1.4.2. Manfaat Empiris  

Penelitian ini memberikan ide maupun saran kepada kepala desa, agar 

dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala pemerintahan maupun 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memperhatikan terkait 

peningkatan sumber daya manusia, informasi keuangan desa dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja kepala desa dengan melalui pengelolaan keuangan 

desa, sehingga kedepannya mampu memberikan output maupun outcome yang 

maksimal terhadap pembangunan di pedesaan.  
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1.5.3 Manfaat atau Kontribusi Kebijakan  

Memberikan ide dan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi serta Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan terkait 

peningkatan atau pengembangan Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa yang pas dan ideal, agar kedepannya mampu 

mengimplementasikan Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta Tata Pemerintahan Desa 

yang modern dan akuntabel, khususnya dalam pelayanan publik, 

penyelenggaraan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.  
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