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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

 Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang 

sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi tersebut. 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah orang-orang yang 

memberikan tenaga, bakat dan kreatifitas mereka kepada organisasi yang ada. 

Setiap organisasi selalu berusaha meningkatkan kinerja pegawai dengan harapan 

apa yang menjadi tujuan organisasi akan tercapai. (Sopiah, 2008:169) motivasi 

adalah keadaan di mana usaha dan kemauan keras seorang diarahkan kepada 

pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-hasil yang bermaksud bisa 

berupa produktivitas, kehadiran atau perilaku kerja kreatif. (Mathis dan Jackson, 

2002:118) kompesasi adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana orang-orang 

bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya. Pengusaha harus 

kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mempekerjakan, 

mempertahankan, dan memberikan imbalan terhadap setiap individu di dalam 

organisasi.  

 Pengembangan karir mempengaruhi komitmen organisasi kinerja pegawai 

dimana pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang dilakukan 

organisasi untuk menjamin orang-orang dalam organisasi mempunyai kualifikasi 

dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan (Rivai, 

2003:291) pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja 

individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Petunjuk 
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pengoperasian aplikasi sistem tata kelola keuangan desa dengan disahkannya UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa memberikan kesempatan yang besar 

untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain 

itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola 

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk di dalam 

pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima 

oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena 

itu pemerintah desa harus bisa menerapkan-menerapkan prinsip akuntabilitas 

dalam tata pemerintahannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa harus 

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP selaku 

pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan 

negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 

2011, mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat 

digunakan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan 

desa. Dengan aplikasi keuangan desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat 

mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisian 

sehingga proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan 

desa juga lebih mudah diterapkan. Petunjuk pengoperasian aplikasi sistem tata 

kelola keuangan desa, Petunjuk umum penggunaan aplikasi gambar umum 

aplikasi, Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan 
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Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan 

BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana 

di pemerintah kabupaten mamasa pada bulan Juni 2015. keberhasilan atas 

pengembangan aplikasi ini selanjutkan di serahkan kepada Deputi Kepala BPKP 

Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan 

Quality Assurance (QA) oleh tim yang telah di tunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 

Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh 

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta. 

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga 

lebih portable sehingga mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam 

sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala 

kecil sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. 

 Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya di 

khususkan untuk bertujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam 

kategori skala menengah, Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan 

persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah daerah dapat 

mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP 

setempat. pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh pemerintah 

daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah 

daerah yang bersangkutan dan persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan 

cara memberikan kode validasi dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi 

oleh BPKP. Menu parameter data umum pemda pada kolom nama pemda tidak 

dapat diganti atau dikunci dengan kode provinsi atau kabupaten kota beserta tahun 
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anggaran. Hal ini terkait dengan monitoring penggunaan aplikasi keuangan desa 

secara berjenjang dan kepentingan kompilasi data keuangan desa secara nasional 

dan kode Provinsi dan Kabupaten atau Kota mengacu pada kodifikasi di wilayah 

yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015. 

tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, Parameter kecamatan 

dan desa menu parameter kecamatan dan desa di gunakan untuk melakukan 

penginputan data kecamatan dan desa yang terdapat pada kabupaten yang 

bersangkutan. Kode dan urutan wilayah administrasi kecamatan mengacu pada 

kodifikasi data administrasi wilayah sebagaimana tercantum dalam Permendagri 

Nomor 56 Tahun 2015 Sehubungan dengan adanya perubahan dan pemekaran 

wilayah untuk urutan kode, urutan dan nama di desa yang belum terdaftar agar di 

tetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang terakhir.  

 Untuk daerah dengan otonomi khusus penyebutan kecamatan dapat diganti 

menjadi distrik atau desa menjadi gampong atau kampung atau nagari. Referensi 

Bidang dan Kegiatan Menu Referensi Kegiatan di gunakan untuk melakukan 

penginputan data bidang dan kegiatan yang ada pada pemerintah desa. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, bidang pembangunan dalam Pemerintahan Desa di 

klasifikasikan menjadi 5 (lima) yaitu: A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, B. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, C. Bidang pembinaan 

kemasyarakatan desa,  D. Bidang pemberdayaan masyarakat desa,  dan E. Bidang 

belanja tak terduga. Parameter referensi sumber dana menu referensi sumber dana 

yang di gunakan untuk melakukan penginputan data sumber dana. Kode sumber 
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dana di beri singkatan dengan 3 digit huruf. Jenis-jenis sumber dana terdiri dari 

pendapatan asli desa (PAD), alokasi dana desa (ADD), dana desa (DDS), 

Penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (PBH), Penerimaan bantuan 

keuangan kabupaten (PBK), Penerimaan bantuan keuangan provinsi (PBP), 

Swadaya masyarakat (SWD), dan Pendapatan lain-lainnya (PDL). Untuk 

sinkronisasi referensi sumber dana di tetapkan pada tingkat kabupaten yang 

berlaku secara seragam untuk desa yang ada pada kabupaten yang bersangkutan. 

Langkah-langkah untuk melakukan penginputan, pengubahan, dan penghapusan 

referensi sumber dana adalah : Pilih parameter => Referensi sumber dana klik 

pada tombol tambah selanjutnya isi data dibawah ini dan diakhiri dengan tombol 

simpan, Klasifikasi sumber dana agar di tetapkan pada awal penggunaan aplikasi 

dan tidak di perbolehkan melakukan pengubahan kode selama tahun berjalan, 

Pengubahan kode sumber dana pada tengah tahun berjalan dapat mengacaukan 

kartu kendali sumberdana, Rekening anggaran pendapatan dan belanja desa menu 

rekening APB desa di gunakan untuk melakukan pengelolaan data rekening APB 

desa. Terdiri dari 4 level data yang meliputi: akun, kelompok, jenis, dan obyek. 

Pengguna aplikasi tidak di perbolehkan melakukan perubahan kode akun, 

kelompok dan jenis. Hal ini di sebabkan karena level 1 s.d 3 telah di atur dalam 

permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 

Sedangkan penambahan dan pengubahan kode rekening pada level 4 agar 

mengacu pada Peraturan Bupati atau Kepala Daerah yang mengatur tentang 

pengelolaan keuangan desa. langkah-langkah yang di lakukan untuk melakukan 

penambahan atau perubahan kode rekening APB desa adalah sebagai berikut: 
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Pilih parameter => Rekening APB desa lakukan double klik pada setiap level 

akun => kelompok => obyek dan klik pada tombol tambah selanjutnya isi data 

dibawah ini dan di akhiri dengan tombol simpan khusus penambahan kode 

rekening belanja modal agar diselaraskan dengan kode aset tetap atau disesuaikan 

dengan peraturan yang mengatur tentang kekayaan milik desa. dengah kodifikasi 

yang selaras diharapkan proses belanja modal langsung dapat dikonversi dalam 

laporan kekayaan milik desa. Parameter standar satuan harga parameter standar 

satuan harga di gunakan untuk memasukkan data standar harga yang di jadikan 

acuan bagi desa pada saat menyusun APB desa. Untuk mempermudahan 

implementasi data standar harga di buat pada masing-masing obyek belanja. Data 

standar harga di isi oleh administrator Kabupaten atau Kota sesuai dengan harga 

yang berlaku di Kabupaten atau Kota setempat. Mengingat kondisi geografis yang 

cukup variatif pada beberapa daerah, besaran harga satuan tidak dikunci pada saat 

penginputan data RAB. Parameter belanja operasional parameter belanja 

operasional di gunakan untuk menentukan kegiatan desa yang termasuk dalam 

kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 43 Tahun 

2014. Kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja operasional dapat direalisasi 

oleh desa walaupun APBDes belum disahkan. Dalam hal ini administrator 

aplikasi harus memposting data anggaran dengan status “Usulan APB Desa”. 

Untuk menginput data kegiatan operasional rutin klik menu parameter – belanja 

operasional sehingga tampak form isian berikut : Klik tambah untuk memulai 

pengentrian data dan pilih kegiatan yang termasuk dalam 30% kegiatan 

operasional dan klik simpan bila sudah selesai, Parameter mapping korolari 
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parameter mapping korolari di gunakan untuk menghubungkan belanja modal 

dengan penambahan asset pada laporan kekayaan milik desa. Setiap komponen 

belanja modal harus di hubungankan dengan data asset pada laporan kekayaan 

milik desa sehingga otomatis terjumlah dalam LKMD pada saat ada realisasi 

belanja modal. Untuk menginput data mapping korolari klik menu parameter – 

mapping korolari sehingga tampak form isian. 

 Ririn fitrianti 2018 menurut dye dalam waloyo (2007:47)  Keuangan 

desa yang di dapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan 

baik demi tercapainya pembangunan desa. melalui kebijakan dana desa, 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan bisa meningkatkan. 

Aziza novirania 2018 menurut zainal abidin dalam mulyadi (2015:26) 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak akan terlepas dari faktor keuangan 

sebagai pendukung pembiayaan. aplikasi sistem keuangan desa ini di kembangkan 

untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan 

menjadi lebih transparan serta akuntabel. Amrie firmansyah 2018 menurut nafida 

(2017:113) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan 

akuntabilitas. Permasalahan/kendala lainnya yaitu keterlambatan kurangnya 

informasi berkaitan dengan pelaporan yang ada di aplikasi keuangan desa, ada 

permasalahan terkait dengan keuangan selalu disimpan sendiri tidak mau memberi 

tau ke teman-teman, sering kali petugas operator agak kesulitan memasukkan data 

terkadang data terkadang permasalahan yang ada, sesuai dengan yang diharapkan 

menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, berharap bisa sinerji dan semakin baik 
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untuk kedepannya dan berharap juga kalau kendala aplikasi sistem keuangan desa 

pergantian versi baru, jaringan internet. program aplikasi sistem keuangan desa 

(siskeudes), awalnya yang memegang aplikasi sistem keuangan desa staf 

keuangan balai desa. Di tahun 2018 aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) 

yang memegang kaur keuangan sendiri, dan masih di gunakan sampai sekarang, 

laporan yang masih menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) 

sudah mulau 2017 sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) 

dan sudah diterapkan untuk SPJ untuk membuat ELRA, membuat RAB, 

rancangan biaya sudah di terapkan semua di balai desa kepatihan sudah berjalan 

tiga tahun sekarang dan aplikasi sistem keuangan desa selalu di perbarui agar 

sesuai peraturan yang berlaku. desa belum memiliki prosedur serta dukungan 

sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya 

masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. besarnya 

dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur 

pemerintah desa, di harapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-

masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan 

keuangan desa ini. 

1.2. Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut. Bagaimanakah Analisis  kinerja pegawai melalui aplikasi 

sistem keuangan desa (siskeudes) di desa kepatihan, kecamatan menganti, 

kabupaten gresik ? 
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1.3. Tujuan penelitian  

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka ada tujuan yang ingin dicapai peneliti tersebut adalah.  

1 Menganalisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa 

(siskeudes) di desa kepatihan, kecamatan menganti, kabupaten gresik.  

2 Untuk mengetahui analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes) di desa kepatihan, kecamatan menganti, 

kabupaten gresik. 

3 Mendeskripsikan analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes) di desa kepatihan, kecamatan menganti, 

kabupaten gresik.  

1.4. Manfaat penelitian  

1.4.1  Manfaat teoritis  

 Peneliti dapat mengaplikasihkan teori penelitian yang secara langsung dan 

mendapatkan informasi Analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan 

desa (siskeudes) di desa kepatihan, kecamatan menganti, kabupaten gresik. dapat 

dijadikan sebagai bahan sumber data penelitian selanjutnya, Secara teoritis hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan khasanah ilmu 

pengetahuan, terutama kajian tentang Analisis kinerja pegawai melalui aplikasi 

sistem keuangan desa (siskeudes) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya mengenai Aplikasi Sistem 
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Keuangan Desa. khususnya yang berkaitan dengan Analisis kinerja pegawai 

melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).  

1.4.2  Manfaat praktis  

 Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menjad masukan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dan khususnya pada Analisis kinerja 

pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Penelitian ini mampu 

memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah desa yang terkait dalam 

pelaksanaan Sistem Keuangan di desa kepatihan, kecamatan menganti, kabupaten 

gresik.  
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BAB II  

TINJUAN PUSTAKA  

 

2.1. Penelitian terdahulu  

A. Ririn fitrianti (2018) “implementasi aplikasi keuangan desa (siskeudes) di desa 

bumiratu kecamatan pangelarang kabupaten pringsewu” penelitian ini berjudul 

“implementasi aplikasi keuangan desa (siskeudes) di desa bumiratu kecamatan 

pengelarang kabupaten pringsewu” (2018). Menurut dye dalam walayo (2007: 47) 

kebijakan publik. dengan rumusan masalah, Keuangan desa yang didapatkan dari 

sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan baik demi tercapainya 

pembangunan desa. melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat di harapkan bisa meningkat. alokasi anggaran yang di sediakan 

pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi dana desa ternyata malah 

di iringi peningkatan korupsi. pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana 

desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus 

sesuai dengan aturan standar operasional prosedur (SOP), apabila desa tidak 

mempunyai SOP yang baik tidak mungkin SOP ini dapat berjalan dengan baik 

tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam 

menjalankannya. maka diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya 

manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. sistem 

keuangan desa (siskuedes) merupakan aplikasi baru yang di implementasikan 

pertama kali pada tahun 2015 di seluruh indonesia. siskuedes adalah aplikasi 

keuangan yang di kembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan 
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pembangunan (BPKP) berkerjasama dengan kementrian dalam negeri (mendagri) 

dan kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) 

untuk di gunakan oleh pemerintah desa diseluruh indonesia dalam pengelolaan 

dana desa. tujuan di implementasikan Siskuedes ini pemerintah desa dapat 

mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien. 

proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan desa juga 

lebih mudah di terapkan. peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan 

pelaksanaan implementasi siskuedes di desa bumiratu kecamatan pagelaran 

kabupaten pringsewu. tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. kemudian teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. hasil dan pembahasan 

terkait implementasi sistem keuangan desa (Siskuedes) di desa bumiratu yaitu 

dilihat dari model charles O jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga 

indikator implementasi kebijakan siskuedes dapat berjalan dengan baik, karena 

dalam pelaksanaan siskuedes sampai saat ini desa bumiratu sudah melaporkan 

keuangannya dengan aplikasi siskudes, hambatan dalam pelaksanaan siskuedes ini 

adalah jaringan internet untuk desa yang belum terakses internet dan masih 

membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim kecamatan pagelaran. 

B. Aziza novirania (2018) “implementasi aplikasi sistem keuangan desa 

(siskeudes) di desa bogorejo,kacamatan gedong tataan, kabupaten pasawaran”. 

penelitian ini berjudul “implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di 

desa bogorejo, kacamatan gedong tataan, kabupaten pasawaran”. menurut zainal 

abidin dalam mulyadi (2015 :26) proses implementasi. dengan rumusan masalah, 
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penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terlepas dari faktor keuangan 

sebagai pendukung pembiayaan, aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan 

untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan 

menjadi lebih transparan serta akuntabel. tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mengetahui implementasi kebijakan aplikasi sistem keuangan di desa bogorejo  

kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran. metode yang di pergunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan 

model implementasi kebijakan george C edward III. pengelolaan keuangan desa 

seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desa menjadi lebih dapat di pertanggung 

jawabakan. hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi aplikasi sistem 

keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 

sudah berjalan dengan cukup baik. pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa 

menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang 

dikeluarkan harus di tandai dengan surat permintaan pembayaran, pada 

pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa juga masih di temukan adanya 

kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransimiskan oleh BPKP dinilai 

kurang maksimal oleh para pelaksana program, serta kelemahaan pada aplikasi 

yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum 

terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten. 

C. Amrie firmansyah (2018). “implementasi pengelolaan keuangan desa ( studi 

kasus desa rawa burung kabupaten tanggerang, banten)”. Penelitian berjudul 

“implementasi pengelolaan keuangan desa ( studi kasus desa rawa burung 

kabupaten tanggerang, banten)”. dengan rumusan masalah, penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang 

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan 

akuntabilitas. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan menggunakan teknik penelitian data dengan wa-wancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. narasumber dalam penelitian ini adalah petugas 

pemerintah desa yang memahami siklus pengelolaan keuangan desa. hasil 

penelitian ini menyimpul-kan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, 

telah di lakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang 

berlaku namun  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala 

bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. hal ini disebabkan oleh kurangnya 

standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja 

yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. rendahnya gaji dalam administrasi 

desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. 

Selain itu desa rawa burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi. 
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No Judul  

 

Teori Variabel 

dan metode 

penelitian 

Hasil penelitian 

1 Ririn fitrianti (2018)  

Implementasi 

aplikasi keuangan 

desa (siskeudes) di 

desa bumi ratu 

kecamatanpagelarang 

kabupaten 

pringsewu.  

 

Menurut dye 

dalam walayo 

(2007 :47) 

kebijakan 

publik.  

 

 

Menggunak

an metode 

deskriptif 

kualitatif.  

 

Keuangan desa yang didapatkan 

dari sumber pendapatan desa 

haruslah dikelola dengan baik demi 

tercapainya pembangunan desa. 

 

 

2 Aziza novirania 

(2018) 

implementasi 

aplikasi sistem 

keuangan desa 

(siskeudes) di desa 

bogorejo, kacamatan 

gedong tataan, 

kabupaten 

pasawaran. 

Menurut 

zainal abidin 

dalam 

mulyadi. 

(2015 :26) 

proses 

implementasi

. 

 

Menggunak

an metode 

deskriptif 

kualitatif.  

Untuk pengelolaan dana desa agar 

dapat mempermudah pelaporan 

keuangan menjadi lebih transparan 

serta akuntabel. 

Pengelolaan keuangan desa, secara 

umum, telah dilakukan secara 

akuntabel dan transparan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

3 Amrie firmansyah 

(2018). 

Implementasi 

pengelolaaan 

keuangan desa (studi 

kasus desa rawa 

burung kabupaten 

tanggerang, banten)  

 

Menurut 

nafida (2017 

:113) 

menggunaka

n data 

pengelolaan 

keuangan 

desa. 

Menggunak

an metode 

deskriptif 

kualitatif, 

menggunak

an model 

implementa

si. 

 

Kepala bagian pemerintahan desa, 

bukan bendahara. hal ini 

disebabkan oleh kurangnya standar 

operasional prosedur untuk 

manajemen keuangan desa, 

deskripsi kerja yang jelas, dan 

kualifikasi kompetensi kerja. 

4 Syafitri meta dratita  

Analisis kinerja 

pegawai melalui 

aplikasi sistem 

keuangan desa 

(SISKEUDES) di 

desa kepatihan, 

kecamatan menganti, 

kabupaten gresik, 

provinsi jawa timur   

 

Anwar Prabu 

Mangkunegar

a 

(2009 : 75) 

indikator 

kinerja 

 

 

 

 

 

Menggunak

an metode 

deskriptif 

kualitatif.  

Kualitas kinerja pegawai kaur 

keuangan, berjalanan dengan baik, 

sesuai dengan tupoksi dan 

transparan :     melakukan kinerja 

sesuai dengan tupoksi tetapi ada 

permasalahan terkait dengan 

keuangan selalu di simpan sendiri 

dan tidak mau memberi tau ke 

teman-teman, serin kali petugas 

operator agak kesulitan 

memasukkan data permasalahan 

yang ada, berharap bisa sinerji dan 

semakin baik untuk kedepannya. 
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2.2. Landasan teori 

2.2.1 A. Desa 

Desa menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, 

disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan kepublik indonesia. 

sedangkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ditentukan 

bahwa 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 diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

negara kesatuan republik indonesia. 

B.  Perbedaan desa dengan kelurahan  

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian 

dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur 

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat 

diubah statusnya menjadi kelurahan.  

Kewenangan desa adalah:  

 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal usul desa 

https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_tahun_2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

 Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

 Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. 

C. Kepala desa  

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa 

(BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 

untuk satu kali masa jabatan. kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan 

peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. kepala desa dipilih 

langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. 

syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai peraturan pemerintah No. 72 tahun 

2005 sbb:  

1. Bertakwa kepada tuhan YME 

2. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, 

serta pemerintah 

3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 

4. Berusia paling rendah 25 tahun 

5. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa 

6. Penduduk desa setempat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Desa
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7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 

hukuman paling singkat 5 tahun 

8. Tidak dicabut hak pilihnya 

9. Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa 

jabatan 

10. Memenuhi syarat lain yang diatur perda kab/kot 

D. Perangkat desa  

Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, 3 (tiga) 

kepala urusan, 3 (tiga) kepala seksi dan kepala kewilayahan/dusun/dukuh/ sebutan 

lain menurut daerah masing-masing. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris 

desa, yang diisi dari pegawai negeri sipil. sekretaris desa diangkat oleh sekretaris 

daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. perangkat desa lainnya 

diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan 

kepala desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan 

masyarakatnya. 

E. Badan permusyawaratan desa  

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. anggota BPD adalah wakil 

dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. anggota 

BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. masa jabatan anggota BPD 

adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Desa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Desa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Warga
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berikutnya. pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan 

sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

F. Keuangan desa  

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), bantuan 

pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa  

Sumber pendapatan desa terdiri atas:  

 Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong 

 Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota 

 bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

 bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 

 hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

 Pinjaman desa 

APB desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. 

rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

kepala desa bersama BPD menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan 

desa.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa
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G. Potensi desa  

Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu:  

 Potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna 

 Potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial 

desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan 

berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi daerah lain maupun bagi 

kota. 

H. Fungsi desa  

Fungsi desa adalah sebagai berikut:  

 Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota) 

 Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan 

 Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota 

 Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah kesatuan negara 

republik indonesia 

I. Ciri-ciri masyarakat desa  

 Kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan 

perkotaan. hal ini disebabkan ketatnya kontrol sosial oleh sesama 

masyarakat desa. 

 Penduduk di pedesaan cenderung saling tolong-menolong dikarenakan 

adanya rasa kebersamaan yang tinggi. hal tersebut berkontribusi terhadap 

tingginya tingkat ketergantungan masyarakat di desa terutama bagi 

penduduk berusia lanjut. 
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 Pembagian kerja antarpenduduk di desa cenderung membaur dan tidak 

memiliki batasan yang cukup jelas. hal ini dikarenakan rasa kebersamaan 

dan gotong royong yang tinggi pada masyarakat desa. 

 Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti 

anggota keluarga terdahulu. 

 Kreatifitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan bila penduduk 

desa tidak mencari tahu informasi terkini perihal perkembangan zaman 

dan teknologi. 

 Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan 

bersama daripada faktor kepentingan pribadi. 

 Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat 

mengejar kebutuhan individu. 

 Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi perlahan, tergantung pada 

keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup 

berbeda dari adat istiadat setempat.  

J. Pola persebaran desa  

Pola persebaran desa di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu:  

 Pola Memanjang (linear). 

Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu:  

1. Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yang terdapat di sebelah kiri dan 

kanan jalan raya atau jalan umum. Pola ini banyak terdapat di dataran 

rendah. 
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2. Pola yang mengikuti sungai. Pola desa ini bentuknya memanjang 

mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di daerah pedalaman. 

3. Pola yang mengikuti rel kereta api. Pola ini banyak terdapat di Pulau Jawa 

dan Sumatera karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi. 

4. Pola yang mengikuti pantai. Pada umumnya, pola desa seperti ini 

merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai yang landai. 

Maksud dari pola memanjang atau linier adalah untuk mendekati prasarana 

transportasi seperti jalan dan sungai sehingga memudahkan untuk bepergian ke 

tempat lain jika ada keperluan. Di samping itu, untuk memudahkan penyerahan 

barang dan jasa.  

 Pola Desa Menyebar 

Pola desa ini umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang 

berelief kasar. Permukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit yang kecil 

dan menyebar. 

 Pola Desa Tersebar 

Pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah tidak 

merata. Pola desa seperti ini terdapat di daerah karst atau daerah berkapur. 

Keadaan topografinya sangat buruk.  

K. Pembentukan desa ( pembagian administratif desa) 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa 

penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau 

pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Karst
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luar desa yang telah ada. desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi 

kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan 

memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. desa yang berubah 

menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. desa 

yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan 

daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan 

masyarakat setempat.  

L. Pendekatan pembangunan perdesaan  

Baik pemerintahan indonesia maupun organisasi non pemerintahan (NGO) 

menyatakkan bahwa pembangunan perdesaan adalah sangat penting. Sejak 

dimulainya pelita I sampai saat ini, pembangunan perdesaan telah dilaksanakan 

melalui pengembangan lembaga-lembaga perdesaan,pembangunan infrastruktur 

perdesaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa macam 

pendekatan telah digunakan dalam pembangunan perdesaan. Pendekatan pertama, 

adalah pendekatan natural resources based (berbasis sumberdaya alam) melalui 

penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis 

dan kerajinan/industri kecil, serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat 

penerapan teknologi serta pemanfaatan sumberdaya alam. Pendekatan kedua, 

adalah mempercepat perbaikan dalam perekonomian perdesaan, melalui 

perencanaan tata ruang (spesial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi, 

yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya 

daerah-daerah yang terbelakang. Kedua pendekatan di atas diharapkan membantu 

percepatan pembangunan perdesaan. Pendekatan ketiga yaitu perencanaan 
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partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan 

pembangunan di indonesia selama ini sering dikatakan menerapan pendekatan 

top-down sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat kepada 

masyarakat setempat. Banyak proyek pembangunan yang berhasil secara fisik 

tetapi dalam kenyataannya tidak berhasil secara masyarakat karena kurang mampu 

memberdayakan masyarakat setempat, sehingga pembangunan tersebut dikatakan 

tidak berhasil. Secara tertulis, perencanaan pembangunandaerah telah mengadopsi 

pendekatan top down sedangkan dalam praktek perencanaan pembangunan 

nasional itu merupakan kombinasi antara pendekatan top down dan pendekatan 

bottom up. Permasalahannya adalah penerapan metode dan teknik pendekatan 

tersebut belum dilaksanakan sebaimana yang seharusnya. Pengalaman masa lalu 

(sejak repelita IV) pendekatan perencanaan bottom up telah diintroduksikan, 

namun dalam prakteknya masih berpola top down, intervensi pihak pemerintahan 

atasan (pusat,propinsi dan kabupaten) masih terasa perannya. Walaupun dikatakan 

sudah menerapkan pendekatan bottom up, tetapi pada prakteknya masih belum 

sepenuhnya melakukannya. Dalam penyusunan program pembangunan perdesaan 

pada masa lalu, pengaruh kepala desa masih sangat diperhitungkan. Pandangan 

dan pemikiran kepala desa belum tentu sesuai dengan program pembangunan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat . suara kepala desa yang setujuh oleh banyak 

anggota masyarakat desa itu tidak menjamin bahwa suara terbanyak itu 

mencerminkan usulan program pembangunan perdesaan itu adalah tetap sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Usulan program pembangunan perdesaan pada 

masa lalu seringkali dikatakan sebagai “daftar keinginan” yang memuat sejumlah 
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usulan program yang banyak, sehingga dalam daftar proyek yang disetujui dari 

pusat (DIP) ternyata banyak program atau proyek yang diusulkan tidak disetujui, 

hal ini menimbulkan kekecewaan dan keluhan masyarakat. Dalam penyusunan 

program pembangunan perdesaan masa mendatang kelemahan-kelemahan dan 

kekurangan-kekurangan yang terjadi masa lalu itu harus dihindari.  

M. Arahan perencanaan pembangunan desa  

Daerah perdesaan memiliki ciri-ciri sebagai daerah permukiman dan 

kegiatan pertanian dalam arti luas. Sekitar 65 persen penduduk indonesia 

bermukim di daerah perdesaan. Sisanya sekitar 35 persen berada di daerah 

perkotaan. Tingkat kepadatan penduduk di daerah perdesaan relatif sangat rendah 

dibandingkan di daerah perkotaan, sehingga luas daerah perdesaan mencapai lebih 

dari 70 persen. Meskipun kontribusi daerah perdesaan dalam jumlah penduduk, 

luar wilayah dan potensi sumberdaya alamnya adalah relatif besar, namun pada 

umumnya tingkat produktivitas tenaga kerjanya, tingkat pendidikan dan kesehatan 

penduduknya masih relatif rendah dibandingkan daerah perkotaan, namun di 

daerah perkotan yang luas lahannya sangat terbatas sedangkan tingkat 

pertumbuhan penduduknya relatif tinggi (sekitar 3-4 persen/tahun) meliputi 

tingkat pertumbuhan alamia dan urbanisasi, sehingga tingkat kepadatan 

penduduknya makin tinggi dan intensitas berbagai kegiatan di daerah perkotaan 

cenderung makin tinggi pula dan bertambah luas lingkup kegiatannya. 

Kecenderungan kepadatan ini (density) mengakibatkan kemacetan (terutama lalu 

lintas kendaraan motor) dan terjadinya polusi udara,air, kebisingan dan bau busuk. 

Sasaran pembangunan secara nasional yang harus dicapai yaitu meliputi 
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pembangunan perdesaan (rural development) dan pembangunan perkotaan (urban 

development) yang makin maju. Pembangunan perdesaan dan pembangunan 

perkotaan sangat luas aspeknya, bukan saja meliputi berbagai bidang 

(fisik,ekonomi,sosial budaya,administrasi pemerintahan) tetapi juga mencakup 

berbagai sektor (pertanian, industri, perdagangan, transportasi, permukiman, 

keuangandan perbankan, dan lainnya.  

Pembangunan berbagai bidang dan berbagai sektor baik di daerah perdesaan 

maupun di daerah perkotaan pasti tidak dapat dilepaskan dari dimensi tata ruang 

(spesial) dalam lingkungan hidup. Penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan tata 

ruang harus dilakukan secara tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan 

lingkungan, mencegah terjadinya benturan berbagai kepentingan dan mampu 

mengakomodasi dinamika perkembangan masa depan. Dana (anggaran) 

pembangunan yang tersedia relatif terbatas sehingga tidak dapat menjangkau 

terhadap pembangunan di seluruh bidang, seluruh sektor dan seluruh pelosok 

daerah. Di lain pihak, para pelaku pembangunan masih banyak yang kurang 

peduli terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, sehingga ulahnya 

banyak penduduk telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di mana-

mana. Hal ini merupakan beban masyarakat yang lebih berat dan lebih luas.  

N. Tiga pilar perencanaan pembangunan wilayah/perdesaan  

Perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk 

dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian 

sasaran tertentu. Perencanaan mengandung tiga pilar yaitu :  
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1. berhubungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat pada 

masa depan.  

2. menyusun seperangkat kegiatan pembangunan secara sistematis. 

3. dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. 

Para rencana perlu menghitung dan menganalisa, membuat asumsi agar proyeksi 

tersebut dapat tercapai, yaitu pencapaian perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat. Rencana pembangunan wilayah dan perdesaan dianggap penting, 

karena kegagalan pembangunan wilayah dan perdesaan akan mengakibatkan 

dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan seperti derasnya 

migrasi penduduk yang berlebihan dari wilayah perdesaan pindah ke daerah 

perkotaan kecentrungan ini makin meningkat, sehingga ketimpangan antara 

daerah perdesaan dengan daerah perkotaan menjadi semakin tajam/besar.  

O. Permasalahan pokok pembangunan perdesaan  

Permasalahan pokok pembangunan perdesaan pada dewasa ini meliputi:  

1. mempertahankan peningkatan produksi pangan (beras dan lainnya) 

2. peningkatan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang 

pengembangan industrasi, mendorong ekspor, dan substitusi impo 

3. kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup  

4. pemasaran hasil-hasil produksi daerah perdesaan 

5. perluasan lapangan kerja di perdesaan  

6. peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM  

7. peningkatan keswadayaaan masyarakat 

8. penguatan kelembagaan perdesaan (ekonomi dan sosial)  
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9. pengurangan tingkat kesenjangan antara golongan masyarakat dan antar 

tata ruang dalam lingkup daerah perdesaan  

10. peningkatan partisipasi masyarakat  

Meskipun permasalahan pembangunan perdesaan adalah sangat luas, sekurang-

kurangnya meliputi lima aspek, yaitu (1) yang berkaitan dengan peningkatan 

produksi, (2) kelestarian lingkungan, (3) pendidikan dan kesehatan yang 

menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) (4) penyediaan 

infrastruktur fisik, dan (5) penguatan kelembagaan.  

P. Ruang lingkup pembangunan desa  

Pembangunan perdesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tetapi 

dapat dikelompokan sebagai berikut:  

1. pembangunan sarana dan prasarana perdesaan (meliputi pengairan jaringan 

jalan dan lingkungan permukiman)  

2. pemberdayaan masyarakat  

3. pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kemampuan sumber 

daya manusia (SDM)  

4. penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan 

(khususnya terhadap daerah perdesaan yang miskin) 

5. peningkatan keterkaitan antar daerah perdesaan dan antara daerah perdesaan 

dengan daerah perkotaan (inter rural-regional-urban relationship) 

Q. Batasan pembangunan masyarakat perdesaan  

Pembangunan masyarakat perdesaan diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan 



29 
 

masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan 

masyarakat desa adalah kegiatan yang terancana untuk menciptakan kondisi-

kondisi bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dengan meningkatkan 

partisipasi masyarakat. Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan 

masyarakat desa adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan 

pengorganisasian masyarakat. Pembangunan sktor sosial ekonomi masyarakat 

perdesaan perlu mewujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki 

kapasitas, kapasitas dan performansi yang secara terus menerus tumbuh dan 

berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Rencana yang menyusun program-

program pembangunan atau pengusaha-pengusaha yang membangun kegiatan 

usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat 

(community need analysis). Dalam melakukan analisis kebutuhan harus bener-

bener dapat memenuhi kebutuhan (need analysis), dan bukan sekedar membuat 

daftar keinginan (list of wants) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus 

dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang 

sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan 

beberapa orang saja, apakah tokoh-tokoh masyarakat atau kepala desa yang 

mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Untuk menampung, menjaring 

dan meyaring kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok dalam masyarakat 

agar dilakukan melalui musyawarah. Pembangunan desa merupakan bagian 

internal dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilakukan 

secara serasi dan terpadu, secara berdaya guna dan berhail guna di setiap dan di 
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seluruh kawasan perdesaan. Pembangunan desa harus benar-benar sesuai dengan 

prioritas dan potensi desa dan bertumpu pada strategi dasar trilogi pembangunan 

serta ditunjukan pada peningkaan ketahanan nasional dan pemantapan wawasan 

nusantara. Dalam pebangunan perdesaan yang lebih ditingkatkan adalah sub-sub 

sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan 

kehutanan, melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan 

rehabilitasi, secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian 

SDA dan lingkungan hidup. Di samping pembinaan dan pengendalian yang 

dilakukan oleh pemerintah, agar makin ditingkatkan keikulsertaan petani/nelayan 

melalui kelompok-kelompok tani/nelayan dan koperasi perdesaan, dan kepala 

perusahaan pertanian diharapkan dapat membantu pembangunan usaha pertanian 

rakyat. Selain daripada itu perlu ditingkatkan pula pengembangan sistem 

perdesaan yang menjamin harga yang layak bagi petani produsen maupun 

konsumen serta memberikan kemudahan bagi petani/nelayan memanfaatkan 

fasilitas dana untuk mengembangkan kegiatan usaha.  

R. Peran serta masyarakat perdesaan  

Masyarakat diharapkan untuk berperan serta lebih aktif dan produktif, 

lebih diberdayakan partisipasinya dan kontribusinya dalam penyusunan program 

pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemikiran yang 

konstruktif, ikhlas menyerahkan sebahagian lahannya (yang dilalui oleh jaringan 

irigasi dan jalan usaha tani) dan bersedia mengumpulkan dana untuk 

melaksanakan pembangunan di desannya. Pembangunan masyarakat perdesaan 

ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada 
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di perdesaan, sehingga prakarsa dan kreativitas anggota masyarakat menjadi 

semakin berkembang dan tingkat kesadarannya semakin tinggi. Pengertian dan 

pola peran serta masyarakat dalam pembangunan terkait erat dengan azas dan 

falsafah yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Pengertian dan pola peran serta 

masyarakat tercermin dalam masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan 

pelaksanaan desentralisasi dan otomi daerah, dan tampak dalam pelaksanaan 

pendekatan perencanaan baik dari bawah dan dari atas, yang menghendaki 

tanggung jawab, prakarsa, dan partisipasi aktif masyarakat karena tidak mungkin 

seluruh kegiatan dan partisipasi aktif masyarakat. Karena tidak mungkin seluruh 

kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah, maka diperlukan peran 

serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik di bidang ekonomi, 

pelayanan umum maupun di bidang sosial dan lainnya.  

S. Alokasi dana desa  

Alokasi dana desa adalah dana yang di dapatkan dari APBD (anggaran 

pendapatan dan belanja daerah) kabupaten yang nantinya dialokasihkan untuk 

tujuan kesamarataan kemampuan keuangan antar setiap desa. Agar nantinya dapat 

mendanai keperluan desa baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah maupun 

pelaksanaan pembangunan dengan pelayanan masyarakat. ADD adalah perolehan 

bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui iuran desa. 

ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh kabupaten.  

Ada berapa tujuan dari alokasi dana desa (ADD) antara lain : 
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1. Meningkatkan sistem pemerintahan desa dalam menerapkan pelayanan 

pemerintahan,pembangunan,dan kemasyarakaran sesuai dengan 

kewenangannya. 2.Peningkatan kekuasaan lembaga kemasyarakatan di 

desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengkondisikan pembangunan 

secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 

2. Meningkatkan kesamarataan pendapatan, peluang bekerja dan peluang 

berusaha bagi masyarakat desa. 

3. Membanu peningkatan swadaya gotong royong di masyarakat desa.  

Pemerintahan sangat mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini agar bisa 

mendukung proses pembangunan partisipatif dengan masyarakat. 

2.2.2 Aplikasi sistem keuangan desa  

A. Pengertian aplikasi sistem keuangan desa  

Telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan 

kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai UU Nomor 6 tentang 

desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli 

Desa dan pendapatan transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian 

dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan dari APBD 

Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang 

wajar dalam sebuah sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata 

kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, 
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berkualitas, efektif dan efesien. Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah aplikasi 

keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan Kementerian 

Dalam Negeri (Mendagri) dan kemendesa PDTT untuk digunakan oleh 

pemerintah desa diseluruh indonesia dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan 

keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk selain itu pemerintah desa 

diharapkan untuk lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan dan berbagai 

sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan 

dan kekayaan milik desa.  

B. Tujuan aplikasi sistem keuangan desa  

Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa 

secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan. Pendirian dan pengelolaan Siskeudes 

merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan 

secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh 

karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut 

dapat berjalan efektif, efesien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan 

siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif 

masyarakat.  

C. Aplikasi keuangan desa  

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut dibuat sederhana dan user 

friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoprasikan aplikasi 
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siskeudes. direktur pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah badan 

pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) iskandar novianto mengatakan 

tata kelola keuangan desa yang semakin besar akan sulit dilakukan jika terus 

memakai sistem manual. dengan siskeudes menjadikan kaur keuangan yang juga 

bendahara desa lebih mudah dan cepat membuat laporan pertanggung jawaban 

penggunaan semua anggaran di desa. aplikasi ini berbasis komputerisasi. Selain 

memiliki tampilan yang mudah digunakan juga dilengkapi dengan petunjuk 

pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingatkan penggunaanya 

memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda. siskeudes dibangun dengan 

built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi diminimalisir. 

Dan hal yang sangat ditekankan. Aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh 

pemerintah didesa. sejak tahun 2017 sesuai dengan semangat nawa citra presiden, 

maka semua desa dikabupaten menggunakan aplikasi siskeudes yang 

dikembangkan badan pengawasan keungan dan pembangunan (BPKP). sistem 

maka diperlukan kemampuan menggunakan komputer dan juga pengetahuan 

tentang internet atau IT, pelatihan sudah dilakukan kepada kaur keuangan desa 

guna menambah kapasitas sdm. dengan demikian tidak ada kendala berarti yang 

dialami di desa. seketaris paguyupan kaur keuangan heri sujoko, mengatakan bagi 

kaur keuangan desa relatif tidak ada kendala berarti dalam setahun penggunaan 

aplikasi siskeudes. dengan menggunakan aplikasi tersebut, kaur keuangan tinggal 

memasukan data penggunaan anggaran secara otomatis akan terhitung nilai pajak, 

lembar bendahara dan juga pembiayaan lain yang menyertai. 

 



35 
 

D. Fitur-Fitur Sistem Keuangan Desa  

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang 

dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 

rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada 

dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly 

sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem 

keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat 

menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporanlaporan yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:  

a. Dokumen Penatausahaan: b. Bukti Penerimaan; c. Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP); d. Surat Setoran Pajak (SSP); e. Dan dokumen-dokumen 

lainnya f. Laporan-laporan: g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, 

APB Desa per sumber dana); h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku 

Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.  

E. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa  

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja 

pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut: Siklus Penganggaran 1) 

RAB 2) APBDES Siklus Penatausahaan 1) Tingkat PPTK agar menyusun Buku 

Pembantu Kegiatan 2) Tingkat Bendahara agar menyusun Buku Kas Tunai Buku 

Bank Buku Bantu Pajak Siklus Pelaporan Tingkat Kepala Desa agar menyusun: 

Laporan Realisasi anggaran Laporan Kekayaan Milik Desa Pemberian dana ke 
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desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik 

kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang 

besar pula oleh 32 Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa 

harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, 

dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan 

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village 

Governance).  

2.2.3 Kinerja  

A. Pengertian kinerja  

Kinerja dalam bahasa inggris disebut dengan job performance atau actual 

performance atau level of performance, yang merupakan tingkat keberhasilan 

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan 

karakteristik individu, seperti bakat atau kemampuan, melainkan perwujudan dari 

kemampuan itu sendiri. Kinerja merupkan perwujudan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata atau merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam 

mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari perusahaan. Mathis dan 

Jackson (2012) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah hal-hal yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya. 

Rivai dan Sagala (2009) menyatakan bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Benardin dan Russel (2011) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi 
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pekerjaan tertentu atau kegiatan pada pekerjaan tertentu selama priode waktu 

tertentu. Hasil kerja tersebut merupakan hasil kemampuan, keahlian, dan 

keinginan yang dicapai. Kinerja menurut robbins (2006) berkaitan dengan 

banyaknya upaya yang dikeluarkan individu pada pekerjaannya. Sinambela dkk. 

(2012) menyatakan bahwa kinerja adalah kemampuan pegawai dalam melakukan 

keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu sebab dengan kinerja ini akan 

diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan 

terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan. 

Harsuko (2011) menyatakan bahwa kinerja adalah sejauh mana seseorang telah 

melaksanakan strategi perusahaan, baik dalam mencapai sasaran  yang berkaitan 

dengan peran perseorangan dan/atau dengan memperhatikan kompetensi yang 

dinyatakan relevan bagi perusahaan. Kinerja adalah konsep multidimensional 

yang mencakup tiga aspek, yaitu sikap (attitude), kemampuan (ability), dan 

prestasi (accomplishment).  

B. Kriteria-kriteria kinerja pegawai  

Schuler dan Jackson (2010) menyebutkan tiga kriteria yang berhubungan dengan 

kinerja sebagaimana dijelaskan dengan tabel berikut.  

Kriteria Penjelasan 

Sifat  Kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada karakteristik 

pribadi seseorang karyawan. Loyalitas, keandalan, kemampuan 

berkomunikasi, dan keterampilan memimpin merupakan sifat-

sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. Jenis kriteria 
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ini memusatkan diri pada cara kerja seseorang, bukan pada yang 

dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya.  

Perilaku  Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada cara pekerjaan 

dilaksanakan. Kriteria ini penting sekali bagi pekerjaan yang 

membutuhkan hubungan antarpersonal pegawai. Sebagai 

contoh, apakah pegawainya ramah atau menyenangkan.  

Hasil  Kriteria berkenaan dengan hasil semakin populer dengan 

semakin ditekannya produktivitas dan daya saing internasioal. 

Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan 

daripada bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan.  

 

C. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja pegawai  

Gibson, Ivancevich, dan Donnely (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah variabel individu, variabel psikologis, dan 

variabel organisasional. Variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan 

fisik ataupun mental, latar belakang, seperti keluarga, tingkat sosial dan 

pengalaman, demografi, menyakut umur, usal-usul, dan jenis kelamin. Variabel 

psikologi meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel 

organisasional meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan 

desain pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai menurut 

Mathis dan Jackson (2012) adalah sebagai berikut.  

1. Kemampuan individual  

Mencakup bakat, minat, dan faktor kepribadian. Tingkat keterampilan merupakan 

bahan mentah yang dimiliki oleh seseorang berupah pengetahuan, pemahaman, 
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kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. Dengan demikian, 

kemungkinan seorang pegawai mempunyai kinerja yang baik, jika kinerja 

pegawai tersebut memiliki tingkat keterampilan baik, pegawai tersebut akan 

menghasilkan yang baik pula.  

2. Usaha yang dicurahkan  

Usaha yang dicurahkan bagi pegawai adalah ketika kerja, kehadiran, dan 

motivasinya. Tingkat usahanya merupakan gambaran motiasi yang diperlihatkan 

pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oleh karna itu, jiks pegawai 

memiliki tingkat keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan, ia tidak akan bekerja 

dengan baik jika hanya sedikit upaya. Hal ini berkaitan dengan perbedaan antara 

tingkat keterampilan dan tingkat upaya. Tingkat keterampilan merupakan 

cerminan dari kemampuan yang dilakukan, sedangkan tingkat upaya merupakan 

cermin dari sesuatu yang dilakukan.  

3. Lingkungan organisasional  

Di lingkungan organisasional, perusahaan menyediakan fasilitas bagi pegawai 

yang meliputi pelatihan dan pengembangan,peralatan, teknologi, dan manajemen.  

D. Meningkatkan kinerja pegawai  

Menurut Tyson dan Jackson (2010), meningkatkan kinerja merupakan konsep 

sederhana, tetapi penting. Konsep tersebut didasarkan pada ide bahwa sebuah tim 

akan meningkat dengan cepat dan terus-menerus dengan cara meninjau 

keberhasilan dan kegagalannya. Tyson dan Jackson (2010) menyebutkan empat 

tahap dalam rencana kerja meningkatkan kinerja, yaitu:  
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1. Memulai tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok dan 

membiarkan tim mengidentifikasi faktor-faktor signifikasi yang telah 

memberikan konstribusi terhadap keberhasilan dan tugas-tugas yang 

merintangi keberhasilan.  

2. Dari faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, pilihlah yang praktis dan 

buang yang tidak mempunyai nilai. 

3. Kelompok menyetujui cara membuat faktor-faktor tersebut dengan tepat 

dan menyingkirkan yang lain.  

4. Analisis terebut tidak hanya dilakukan pada tingkat kelompok, tetapi juga 

pada tingkat individual.  

Wirjana (2010) menyatakan bahwa meningkatkan kinerja pada umumnya terdiri 

atas meningkatkan kinerja pada tingkat organisasi dan pada tingkat individu. Pada 

tingkat organisasi, kinerja yang kurang berkualitas merupakan akibat atau hasil 

dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajemen yang kurang profesional, 

atau sistem kerja yang tidak baik. Usaha mencapai peningkatan kinerja yang 

berkualitas dan mengatasi masalah yang ditemui dalam upaya meningkatkan 

kinerja, Schaffer dalam Wirjana (2010) memberikan beberapa strategi:  

1. Seleksi tujuan mengatasi masalah yang paling urgen lebih dahulu, 

mengoreksi biaya yang terlalu tinggi, spesifikasi kualitas yang rendah, 

target kerja yang tidak tercapai, memastikan masalah-masalah tersebut 

diatasi dengan tuntas.  
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2. Spesifikasi hasil yang diharapkan, sasaran harus specific, measurable, 

achievable, realistic, time-boundn (SMART).  

3. Komunikasi yang jelas,  

4. Alokasi tanggung jawab, perusahaan perlu membagi atau mengalokasikan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan setiap pegawai.  

5. Luas proses, sukses dalam mencapai tujuan dapat digunakan untuk 

mengulangi proses dengan tujuan yang baru atau perluaskan tujuan yang 

terdahulu.  

E. Pengertian penilaian kinerja pegawai   

Kinerja atau unjuk kerja dalam bahasa inggris disebut dengan performance. 

August W. Smith menyatakan, “performance is output derives from 

processes,human otherwise”. Kinerja merupkan hasil dari proses yang dilakukan 

manusia. Maier menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah suskses atau tidaknya 

seseorang dalam mengemban tugasnya. Lebih tegas lagi, Lawler and Poter 

menyatakan bahwa kinerja adalah “succesfull pole achievement” yang diperoleh 

seseorang dari perbuatannya (As‟ad, 2009). Tingkat keberhasilan pegawai dalam 

mengemban tugasnya disebut dengan istilah level of performance atau level 

kinerja. Pegawai yang memiliki level kinerja yang tinggi merupakan pegawai 

yang produktivitas kerjanya tinggi. Sebaliknya, pegawai yang memiliki level 

kinerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan merupakan pegawai yang 

tidak produktif. Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting untuk 

mengetahui level kinerja pegawainya. Penilain kinerja mengacu pada sistem 

formal dan terstruktur, yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan 
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memengaruhi sifat-sifatyang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, 

termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan 

hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Di dalam dunia usaha 

yang berkompetisi dalam tataran global, pegawai memperlukan kinerja yang 

tinggi. Pada saat bersamaan, pegawai memerlukan umpan balik atas hasil kerja 

mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka pada masa yang akan datang (Rivai 

dan Sagala, 2009).  

F. Berbagai hal terkait penilaian kinerja pegawai  

Sejumlah permasalahan dalam penilaian kinerja harus dicari solusinya. 

Dessler (2005) mengemukakan beberapah permasalahan dan solusi yang berkaitan 

dengan penilaian kinerja pegawai, yaitu sebagai berikut. 

1.Skala peringkat grafis  

Penilaian skala peringkat yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan, baik level 

manajerial menengah maupun level manajerial rendah (supervisor), masih 

bergantung pada penilaian menggunakan skala peringkat grafis untuk menilai 

kinerja, padahal skala peringkat sangat rentan terhadap munculnya berbagai 

masalah, yaitu sebagai berikut.  

A. Standar yang tidak jelas  

Skala penilaian peringkat grafis terbuka terhadap interprensi penilaian. Skala 

peringkat grafis terlihat objektif, tetapi menghasilkan penilaian yang tidak adil 
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karena sifat dan tingkat kemanfaatannya memiliki arti ganda. Cara terbaik adalah 

dengan mengembangkan dan menyertakan kalimat deskriptip yang 

mendefinisikan setiap sifat. Kekhususan ini dihasilkan dalam penilaian yang lebih 

konsisten dan lebih mudah dijelaskan.  

B. Efek halo  

Efek halo terjadi karena penilai menyukai atau tidak mempunyai sifat pegawai 

yang dinilainya. Pegawai yang disukai oleh penilai cenderung memperoleh nilai 

positif pada semua aspek penilaian, demikian pula sebaliknya,seseorang pegawai 

yang tidak disukai akan mendapatkan nilai negatif.  

C. Kecenderungan terpusat  

Kecenderungan untuk memberikan peringkat semua pegawai dengan cara yang 

sama, seperti memberikan peringkat rata-rata kepada semuanya. Beberapa 

pemimpin melakukan penilaian dengan kecenderung menghindari angka tinggi 

dan rendah serta memberikan peringkat sedang untuk sebagian besar pegawainya. 

Hal tersebut dapat mengaburkan evaluasi kinerja, memberikan peringkat kepada 

pegawai tanpa menggunakan skala peringkat grafis dapat mengurangi masalah 

tersebut karena pemberian peringkat berarti tidak bisa memberikan peringatan 

rata-rata kepada semua pegawai.  

D. Longgar atau ketat  

Masalah yang terjadi saat pemimpin memiliki kecenderungan untuk membarikan 

peringkat tinggi atau rendah kepada semua pegawainya. Penyebab longgar atau 

ketatnya penilaian itu bukan hanya kecenderungan pemimpin, melainkan juga 

tujuan penilaian kinerja tersebut.  
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E. Prasangka  

Kecenderungan untuk mengizinkan perbedaan individu, seperti umur, ras, dan 

jenis kelamin untuk memengaruhi peringkat penilaian yang diterima pegawai. 

Karakteristik individu pegawai yang dinilai dapat memengaruhi peringkat 

pegawai.  

2. Cara menghindari permasalahan penilaian  

Berbagai masalah tersebut tentu harus dihindari karena akan memberikan dampak 

buruk. Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a) Mempelajari dan memahami potensi permasalahan yang akan dihadapi 

ketika melaksanakan penilaian dan persiapkan solusinya sedini mungkin. 

Dengan demikian, permasalahan dapat dihindari. 

b) Menggunakan alat peringkat yang tepat. Setiap alat memiliki kelebihan 

dan kekurangannya masing-masing. 

c) Melatih pimpinan yang melakukan penilaian untuk mengurangi terjadinya 

kesalahan. Sekalipun demikian, pelatihan bukan satu-satunya solusi. 

Dalam prakteknya, beberapah faktor mungkin lebih penting daripada 

pelatihan. Ini berarti meningkatkan akurasi penilaian bukan hanya 

membutuhkan pelatihan, melainkan juga mengurangi efek dari faktor luar, 

seperti tekanan serikat pekerja dan batasan waktu dalam melaksanakan 

penilaian kinerja.  
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d) Dokumentasi peristiwa. Cara ini dapat mengurangi pengaruh yang 

merugikan dari penilaian kinerja. Dokumentasi peristiwa dilakukan 

dengan meminta penilai menggunakan data peristiwa kritis positif dan 

negatif yang terjadi selama periode penilaian. Memelihara catatan 

merupakan pendekatan yang lebih disukai daripada hanya bergantung pada 

ingatan.  

3. Hukum dan etika dalam penilaian kinerja  

Peniilaian kinerja pegawai memengarruhi promosi, kenaikan gaji, dan 

pemberhentian. Sering terjadi penilaian perusahaan, yang diwakili pimpinan 

bersifat diskriminatif dan subjektif sesuai dengan kepentingannya, khususnya 

dalam kasus yang menyangkut pemberhentian, promosi, pembayaran tunjangan, 

ataupun kombinasi semuanya. Dengan demikian,banyak terjadi permasalahan 

hukum pada kemudian hari karena hak pegawai sering diabaikan, dan etika 

penilaian kinerja tidak digunakan dengan baik. 

3. Siapa yang harus melalukan penilaian?  

Secara tradisional, pimpinan langsung menilai kinerja pegawainya, pada 

perkembangannya, pimpinan tidak harus selalu menilai kinerja pegawai. Beberapa 

pihak yang dapat dilibatkan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut.  

A. Pempinan atau atasan langsung  

Pimpinan atau atasan langsung biasanya dan seharusnya berada dalam posisi 

terbaik untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja pegawainyaa dan bertanggung 

jawab terhadap kinerja pegawai.  
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B. Penilaian rekan kerja atau rekan sejawat  

Penilaian rekan kerja merupakan penilaian yang umum digunakan. Peniilaian 

rekan kerja dapat memprediksikan keberhasilan manajemen pada masa depan. 

Para periset menemukan bahwa penilaian rekan kerja atau rekan sejawat memiliki 

dampak langsung yang positif terhadap persepsi, komunikasi, motivasi kerja, 

masalah sosial pegawai, kohesi, dan kepuasan kerja.  

C. Komite peringkat „ 

Komite peringkat biasanya berisi pimpinan atau atasan langsung pegawai itu dan 

pimpinan lainnya. Dengan menggunakan banyak penilai, akan menghasilkan 

penilaian yang lebih objektif. Penilaian komite peringkat biasanya memiliki 

konsistensi yang lebih tinggi daripada peringkat yang diperoleh dari beberapa 

rekan kerja.  

D. Peringkat sendiri  

Penilaian pribadi menimbulkan banyak masalah karena biasanya pegawai 

memberikan nilai yang lebih tinggi untuk menilai dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

pimpinan langsung meminta penilaian pribadi pegawai sebagai pembanding 

dan/atau pelengkap penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak lain.  

E. Penilaian pegawai dengan level jabatan lebih rendah  

Banyak perusahaan yang membiarkan pegawai dengan level jabatan yang lebih 

rendah untuk menilai pimpinan atau atasannya langsung atau sering disebut 

dengan sebuah proses umpan-balikke atas (bottom up). Proses ini membantu 
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pimpinan dalam mendiagnosis gaya manajemen, mengenali potensi permasalahan 

yang akan dihadapi pegawai, dan mengambil tindakan korektif. Pimpinan 

menrima umpan balik dari pegawainya dalam pemahaman untuk proses 

perbaikan. Identitas pegawai yang menilai disembunyikan.  

G. Indikator kinerja yaitu :  

1.Kualitas  

Kualitas kerja adalah seberapah baik seorang karyawan mengajarkan apa yang 

seharusnya dikerjakan  

2.Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapah lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerjaini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu 

masing-masing. 

3.Pelaksanaan tugas  

Pelaksanaan tugas adalah seberapah jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.  

4.Tanggung jawab  

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan 

untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 
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H. Belajar dari studi empirik kinerja pegawai   

Hubungan antara karakteristik individu dengan kinerja telah dilakukan kajian oleh 

beberapa peneliti. Gede dan Lawanson (2011), karakteristik individu (jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pengalaman) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Musriha (2013), karakteristik individu yang terdiri dari usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, jumlah keluarga dan pengalaman memiliki dampak 

terhadap kinerja karyawan. Asad-ur et al. (2015), karakteristik individu yang 

meliputi , usia, pengalaman, pendidikan, jenis kelamin berpengaruh terhadap 

kinerja. Anthony et al. (2014), pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja, 

sedangkan usia, jenis kelamin dan kebebasan berpengaruh negaif signifikasi 

terhadap kinerja karyawan masa datang .  

2.3. Kerangka pikir  

 

 

 

 

 

 

 

Sistem keuangan 

desa  

1.Tidak 

transparan.  

2.Korupsi. 

3.SDM yang 

lemah. 

 

Aplikasi sistem 

keuangan desa  

(SISKEUDES).  

Indikator kinerja  

Anwar prabu 

mangkunegara 

(2009:75) yaitu :  

1.Kualitas. 

2.Kuantitas. 

3.Pelaksana tugas. 

4.Tanggung jawab 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas 

sosial Menurut (Rahmat, 2009). penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Dengan kata lain Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas 

problematika secara lebih jelas karena penelitian di lakukan secara lebih 

mendalam dan secara langsung terhadap objek yang di teliti dan bukan dalam 

bentuk statistik dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian 

kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan penilaian sistem yang ada. 

3.2. Lokasi dan situs penelitian  

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian atau penulis dapat memilih 

dan me lakukan penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang valid dengan 

mudah dan yang sesuai dengan apa yang di butuhkan. Dalam penelitian yang di 

maksud adalah suatu tempat di mana dapat mengamati keadaan yang sebenernya 

secara nyata dari obyek yang di teliti memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan. Lokasi yang dipilih dalam penulis dalam penelitian ini yaitu “desa 

kepatihan, kecamatan menganti. ” 
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3.3. Fokus dan dimensi penelitian  

 Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada 

dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, 

(2014:93) dalam penelitian kualitatif masalah di istilahkan dengan fokus 

penelitian yang kemudian di turunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh karena 

itu fokus penelitian perlu di tetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi 

pula untuk memenuhi suatu informasi yang di peroleh di lapangan. dalam 

penelitian ini yang di jadikan fokus oleh penulis adalah bagaimana analisis kinerja 

pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa kepatihan, 

kecamatan menganti. Kegiatan apa saja yang di lakukan pemerintah desa dalam 

penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini, kendala-kendala yang terjadi pada 

proses penerapan serta kelebihan dan kekurangan aplikasi sistem keuangan desa. 

aplikasi dalam penelitian ini aspek yang di gunakan dalam aplikasi sistem 

keuangan desa (Siskeudes) yang hendak di analisis yaitu penerapan berupa 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai ketentuan 

peraturan. Penilitian ini yang baik maka penulis akan terhindar dari pengumpulan 

data yang tidak relavan dan tidak terjabak pada bidang yang umum dan luas. 

Fokus dalam penelitian ini, adalah :  

Analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) 

yaitu :  

1.Kualitas 

2.Kuantitas 

3.Pelaksana tugas 

4Tanggung jawab 
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3.4. Subyek dan sumber informasi  

Yang di maksud subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dapat menjadi 

sumber data atau informasi yang berkait dengan yang di lakukan pada saat 

melakukan wawancara dalam penelitian ini penulis mengambil informasi utama 

dan informasi pelengkap untuk mendapatkan data yang relevan dan valid. Berikut 

ini yang akan penulis jadikan informasi dalam penelitian ini adalah berikut.  

1 Kaur Perencanaan  

2 Kaur Keuangan 

3 Kasi Kesejahteraan 

4 Kasi Pelayanan 

Purposive sampling  

Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapah pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang di peroleh  nantinya bisa lebih representatif 

Menurut (sugiono:2010). 

3.5. Teknik pengumpulan data  

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama selain pancaindra 

lainnya. Metode pengumpulan data dengan observasi ini bertujuan untuk 

menghimpun data penelitian yang di amati maupun yang di dengar oleh peneliti. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu percakapan 

tersebut di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. Peneliti juga membawa bahan atau alat pendukung untuk mengambil 

gambar serta merekam suara. yaitu di lakukan oleh narasumber yang mengetahui 

secara jelas tentang suatu persoalan atau fenomena yang sedang di amati 

(Tangkilisan, 2005:165). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini juga di perlukan mengingat dalam penelitian ini 

akan mengupas mengenai analisis kinerja pegawai melalui aplikasi keuangan desa 

(SISKEUDES) di desa kepatihan, kecamatan menganti, kabupaten gresik.  

3.6. Teknis analisis data  

 adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk di pahami 

dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang tertutama 

adalah masalah yang tentang sebuah penelitian Atau analisis data juga bisa di 

artikan sebagai kegiatan yang di lakukan untuk merubah data hasil dari sebuah 

penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa di pergunakan untuk mengambil 

sebuah kesimpulan. 

a. Data primer  

Data yang di peroleh langsung dari observasi dan wawancara terhadap informasi 

dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.  

http://pastiguna.com/contoh-rumusan-masalah/
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b. Data sekunder  

data yang di peroleh dari catatan-catatan atau literatur-literatur, dokumen-

dokumen yang ada pada lokasi penelitian serta data-data lain yang mendukung 

penelitian. 

Model analisis interaktif Miles dan Huberman, sebagai berikut :  

- Pengumpulan data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber antara lain wawancara, pengamatan yang ditulis dalam 

catatan laporan dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto. 

- Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

Penyajian data adalah sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan meliputi 

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3.7. Keabsahan data (trianggulasi) 

 Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya  selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang di tuduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data 

di lakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar 

merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. 
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- Membandingkan data hasil wawancara denga hasil pengamatan. 

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

- Membandingkan dengan asumsi masyarakat sekitar mengenai pelayanan 

perangkat desa selama menjabat. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi umum  

4.1.1 Sejarah Desa Kepatihan  

Berdasarkan Kamus Besar Basaha Indonesia, Kata Kepatihan adalah 

tempat tinggal atau kantor seorang patih, sedangkan kalimat patih adalah sebuah 

jabatan bagi seorang prajurit kepercayaan raja / pengawal pribadi raja / prajurit 

berilmu  sakti / kepala / komandan / pimpinan dari prajurit keraton atau kerajaan. 

Sedangkan kata patih menururut sejarah jawa adalah seseorang yang mempunyai 

ilmu kanuragan tinggi, pintar, halus budi tutur kata, bisa sebagai wakil utusan 

seseorang raja, dari arti kata kepatihan tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa 

desa kepatihan dulunya merupakan temapat tinggal seorang patih, akan tetapi 

secara hal tersebut tidak ada bukti sejarah yang menyatakan kepatihan adalah 

tempat tinggal/kantor seorang patih, akan tetapi hal tersebut tidak dapat 

dibuktikan secara nyata hanya sebagaian masyarakat masih mempercayai kalau di 

wilayahdesa kepatihan terdapat sebuah makan yang diyakini sebagai pendiri desa 

kepatihan. Sebagaimana desa lainnya sejarah mengenai kapan mulai berdirinya 

desa kepatihan tidak tercatat akan tetapi sumber-sumber tentang berdirinya desa 

kepatihan hanya berdasarkan cerita para sesepuh desa. Desa kepatihan adalah 

sebuah desa di kecamatan menganti di kabupaten gresik, provinsi jawa timur 

indonesia, menganti merupakan kecamatan di kabupaten gresik yang letaknya 

disebagaian selatan kota gresik. Pembagian lahan di desa kepatihan sebagian 

besar adalah lahan industri dan pertanian.  
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4.1.2 Visi Desa Kepatihan  

Terbentuknya pemerintah desa yang disiplin, dan transparan guna 

mewujudkan masyarakat desa kepatihan yang sejahtera dan bersatu.  

4.1.3 Misi Desa Kepatihan  

1. meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat pada jam-jam kerja. 

2.  menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan terbebas dari 

korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya 

3.  meningkatkan perekonomian masyarakat memalui penciptaan lapangan 

kerja seluas-luasnya dengan berbasis pada potensi dana  

4. meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf 

kehidupan yang lebih baik dan layak  

5. mewujudkan persatuan antara warga desa kepatihan  

4.1.4 Data Geografis Desa Kepatihan  

Desa Kepatihan terletak di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten 

Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.  

Sebelah Utara             : Kelurahan Sumberrejo-Kota Surabaya 

Sebelah Timur   : Kelurahan Benowo-Kota Surabaya 

Sebelah Barat             : Desa Hendrosari-Kecamatan. Menganti 

Sebelah Selatan  : Desa Gempol Kurung-Kecamatan. Menganti 

 

Jarak tempuh desa kepatihan ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.30 Jam  Sedangkan jarak tempuh ke ibu 

kota kabupaten adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.85 

jam. 

Luas wilayah desa secara keseluruhan luas desa kepatihan adalah 403.323 

Ha, yang mana secara administratif terbagi menjadi 4 dusun yaitu  Dusun 

Kepatihan,Dusun Glintung,Dusun Bendil , dan Dusun Ngasinan. 



57 
 

4.1.5 Data Topografi Desa Kepatihan  

 Kepatihan terletak di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan 

posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas wilayah administratif 

sebelah utara: Kelurahan Sumberrejo-Kota Surabaya,Sebelah timur kelurahan 

Benowo – Kota Surabaya, Sebelah barat desa Hendrosari ,Sebelah selatan: desa 

Gempol Kurung– Kecamatan. Menganti. Secara keseluruhan luas desa kepatihan 

adalah 403.323 Ha Wilayah desa kepatihan terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu : 

Dusun Kepatihan yang terdiri dari 4 (Empat) RW dan 12 (Duabelas) RT, Dusun 

Glintung terdiri dari 2 (Dua) RW dan 8 (Delapan) RT, Dusun Bendil terdiri dari 1 

(Satu) RW dan 4 (Empat) RT, Dusun Ngasinan yang terdiri dari 1 (Satu) RW dan 

4 RT dan 1 (Satu) kawasan perumahan yang terdiri dari 2 (Dua) RW dan 14 

(Empatbelas) RT. Iklim desa kepatihan sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa kepatihan kecamatan 

menganti.  

Tabel 4.1 Potensi Daerah  

Sumber daya alam yang ada di desa kepatihan 

No Uraian sumber daya 

Manusia 

Volume Satuan  Keterangan  

1  Tanah sawah  149.505 M2  

2 Tanah tegalan  89.235 M2  

3 Tanah pengarengan 75.955 M2  

4 Tanah waduk  7.357 M2  

5 Tanah kuburan  3.500 M2  

6 Tanah lapangan 1.208 M2  

7 Tanah lain-lain  29.545 M2  

Sumber Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2017 
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4.1.6 Data Demografi Desa Kepatihan  

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika 

kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi 

penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat 

kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data Administrasi 

Pemerintahan Desa jumlah penduduk Desa Kepatihan. adalah terdiri dari  

1. 428 KK, dengan jumlah total 7.400  jiwa, dengan rincian : 

3.776 laki-laki dan 3.624 perempuan 

Tabel 4.2  

Data penduduk  

Data Penduduk Jumlah  

Laki-laki 3.849 

Perempuan  3.670 

Jumlah kepala keluarga 1.428 

Jumlah anggota keluarga 1.851 

Jumlah jiwa  7.519 

Sumber Data Penduduk Desa Kepatihan Tahun 2018 

Tabel 4.3 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan  

No  Data pendidikan  Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tidak/ belum sekolah 

Belum tamat SD/Sederajat 

Tamat SD/Sederajat 

SLTP/Sederajat 

SLTA/Sederajat 

Diploma I/II 

Akademi/Diploma III/S. Muda 

Diploma IV/Strata I 

Strata II 

Strata III 

1.661 

507 

2012 

1.267 

1.688 

9 

3 

300 

8 

2 

Sumber Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 
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Tabel 4.4  

Data Komposisi Pegawai Kelurahan Kepatihan  

 

NO 

 

Jabatan 

 

Jenis Kelamin 

 

 

L P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Lurah  

Sekretaris 

BPD 

Seksi Kesejatraan Rakyat 

Seksi Pelayanan 

Seksi pemerintahan 

Kaur Keuangan 

Kaur TU 

Kaur Perencanaan 

Kepala Dusun Kepatihan 

Kepala Dusun Glintung 

Kepala Dusun Bendil 

Kepala Dusun Ngasinan 

Staf 

1 

1 

- 

1 

1 

2 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

                          Jumlah   16 

Sumber : Monografi Kantor Kelurahan Kepatihan Tahun 2018 

 

Berdasarkan atas ketentuan dan surat keputusan Walikota Pemerintah kota 

Surabay yang tertuang dalam bagian kedua pasal 5 Struktur Organisasi 

Pemerintah Kelurahan/Desa kepatihan seperti pada gambar berikut ini : 
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4.1.7 Struktur Organisasi 

 

Sumber : Buku Profil Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik 

2017 

4.1.8 Uraian Wewenang  

Dari gambar struktur organisasi diatas maka dapat diketahui tugas dan wewenang 

atau tanggungjawab dari masing-masing jabatan. 

1. Kepala Desa 

a) Kepala Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat. 

KAUR TU 
NUR 

CHOLIS 

BPD KEPAL DESA 

NEMU 

KAUR 

KEUANGAN 

FARIDA N. 

F,S.S 

SEKRETARIS DESA 
KHAMIM TOHARI. 

S.Sos 

KAUR 

PERENCAN

AAN 
YAYUK 

F,S.Pd 

KASUN 

NGASINAN 
ZAINUDIN 

KASUN 

BENDIL 
SUNARI 

KASUN 

GLINTUG 
A S A N 

KASUN 

KEPATIAN 
FARIZA P 

KASI 

PELAYAN

AN 
HARIYO

NO 

KASI 

KESRA 
HAMIM 
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b) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud (1) pasal ini,  Kepala 

Desa mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

camat,  

2. Pengkordinir  kelurahan dan pelaksanaan terhadap jalanya 

pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan 

masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya. 

3. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong 

masyarakat. 

4. Penyususnan program, pnyelenggaraan administrasi 

ketatausahaan dan rumaag tanggah. 

2. Sekretaris 

a) Sekretariat kelurahan/Desa mempunyai tugas membantu Kepala 

kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan 

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan. 

b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1 pasal ini, 

sekertariat kelurahan mempunyai fungsi : 

1. Penyususnan perencanaan, pengadilan dan penyiapan bahan 

untuk  pengevaluasian pelaksanaanya. 

2. Pengelolaan urusan keuangan  

3. Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta 

tata usaha perlengkapan 

4. Pelaksanaan urusan rumah tangngga  
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5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah. 

3. Seksi Kesejatraan Rakyat 

a) Seksi kesejatraan rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam 

bidang keagamaan, kesehatan keluaraga berencana dan pendidikan 

masyarakat. 

b) Untuk menyelenggarakan tgas-tugas : 

1. Pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahtraan rakyat, 

2. Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluaraga 

berencana dan pendidikan masyarakat, 

3. Penyususnan program dan pemberdayaan kesejahtraan 

keluarga (PKK), karangtaruna, pramuka dan organisasi 

kemasyarakatan lainya. 

4. Penyusunan bahan dan laporan dibidang kesejahtraan rakyat, 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah. 

4. Seksi Pelayanan 

Melayani Msyarakat dalam mengurus bergai macam surat permohonan 

atau keterangan misalnya : 

a) Pemohon Melapor kepindahannya kepada RT/RW dan Mendapat 

pengantar untuk melapor ke Kelurahan; 

b) Pemohon melapor kepada Lurah dengan membawa persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang berlaku diinstansi 

pelaksana; 
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c)  Pemohon membayar retribusi, mengisi  dan menandatangi Formulir 

Permohonan Pindah; 

d) Petugas registrasi kelurahan melakukan ferifikasi dan vadilitas data 

penduduk pemohon serta mencatat dalam buku Mutasi Penduduk dan 

Buku Harian Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan; 

e)  Lurah ata nama kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan 

menandatangi Surat keterangan Pindah. 

1. Kewenangan Legalisir KTP Dan Kartu Keluarga pada dasarnya 

adalah instansi penerbitnya, namun apabila pengguna legalisir 

KTP atau Kartu Keluarga menyaratkkan legalisir oleh Camat/ 

lurah dapat melayani legalisir dimaksud dengan mencermati 

dokumen aslinya; 

2. Penandatangan dalam Legalisir Kartu Tanda Penduduk atau 

Kart keluarga oleh Camat/Lurah tidak dapat dilegasikan kepada 

pejabat lain diKecamatan/Kelurahan. 

3. Dengan acuan regulasi tersebut kewenangan yang dimiliki oleh 

kelurahan hanya sebatas kewenangan dalam pemberian tanda 

tangan lurah/ pengantar rekomendasi untuk diteruskan ke 

kekecamatan atau Dispenduk. 

5. Seksi pemerintahan 

a) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan 

pemerintahan, pembinaan dan administrasi kependudukan . 
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b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini 

seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian data di 

bidang pemerintahan, 

2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

koorkelurahani instansi-instansi di wilaya kerja kelurahan . 

3. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat dibidang 

pemerintahan, 

4. Pembinaan dan Pengadnministrasian kependudukan 

pencatatan sipil. 

6. Kaur Keuangan 

a) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi 

keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa  

2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan  

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

7. Kaur TU 

a) Seksi Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai 

tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam 

menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan 

kegiatan di bidang pelayanan umum;  
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b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Kaur TU mempunyai fungsi membantu 

melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan umum, meliputi :  

1. Pelaksanaan kegiatan urusan surat-menyurat, 

2. Penginventarisiran barang-barang milik dinas/ kantor;  

3. Penyiapan kebutuhan perlengkapan;  

4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  

5. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian 

saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

8. Kaur Perencanaan 

a) Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, Perencanaan   Dan 

Penyelenggaraan  Program Desa. 

b) Tugas pokok dan Fungsi  Kaur Perencanaan Program sebagai 

berikut :  

1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan 

penyusunan program dan       perencanaan pengelolaan 

keuangan dan kekayaan Desa  

2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan 

perencanaan Desa;  

3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan 

program dan perencanaan Desa; 
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4. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan 

evaluasi penyusunan laporan  pelaksanaan program dan 

perencanaan;  

5. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program 

kerja pelaksanaan tugas kerjabersama;  

6. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala 

Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

9. BPD (Badan Perwakilan Rakyat) 

a) BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

b) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud (1) pasal ini, Lurah 

mempunyai fungsi : 

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa  

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa  

3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa  

4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa  

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat  

6. Menyusun tata tertib BPD.  

10. Kepala  Dusun /Duku  (Terdiri dari 4 Dusun) 

a) membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya  
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b) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat  

c) melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah 

kepada masyarakat  

d) membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) 

diwilayah kerjanya  

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.  

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat 

diwilayah dusun  

2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya  

3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi 

dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan 

pembinaan perekonomian  

4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan 

pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat  

5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh 

kepala desa. 
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4.2 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini membahas mengenai data yang didapatkan penelitian melalui 

wawancara sebagai data primer serta dokumentasi dan observasi lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal (16 juli 2019 Jam 09;00).  

Berikut temuan penelitian tentang pengembangan kinerja pegawai melalui 

aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan berdasarkan fokus 

penelitian :  

Kualitas  

Kuantitas 

Pelaksana Tugas  

Tanggung Jawab  

 

4.2.1 Kualitas  

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintahan 

telah meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dengan secara 

berkesinambungan. Peluncuran aplikasi tersebut bertujuan untuk lebih 

memudahkan desa dalam pembuatan peraturan desa mengenai anggaran 

pendapatan belanja desa (APBDes) dan pengwujudan pengelolaan keuangan desa 

yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Siskeudes atau sistem 

keuangan desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, 

dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. 

aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) diluncurkan secara terus berkembang 
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dengan berbagai versi, dari VI sampai dengan versi yang terakhir saat ini yaitu 

sistem keuangan desa (siskeudes).  

Untuk mengetahui pengembangan kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes). peneliti melakukan wawancara dengan Kaur 

Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Balai Desa Kapatihan 

(Wwancara Tanggal 16 juli 2019 Pukul 09:00 WIB) 

peneliti mengajuhkan pertanyaan :  

  Kualitas Analisis Kinerja  

- Apakah kualitas kinerja Pegawai kaur keuangan selama ini sudah dapat 

dikatakan baik Baiknya bagaimana ? Buruknya bagaimana ?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

                     

(Gambar 1 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 
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             “baiknya : ya baik karna kaur keuangan melakukan kinerjanya sesuai 

 dengan tupoksi. Kalau ada pengajuan dan mengajukan Alokasi  dana 

 desa,Dana desa akan cair otomatis kaur keuangan membuat 

 proposal berhubungan dengan keuangan baik itu uang Dana 

 desa,Alokasi dana desa,Bantuan Keuangan  itu kaur keuangan yang 

 mengusulkan membuat laporan yang diajuhkan kekecamatan, karna 

 keuangan bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada  

 Tidak baiknya : tidak ada karna kinerja kaur keuangan sudah sesuai 

 dengan tupoksi.” 

 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan :                 

     

(Gambar 2 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

 “baiknya : Saya rasa sudah baik karna kaur keuangan suda melakukan 

   kinerjanya sesuai dengan tupoksi.  

   Tidak baiknya : Menurut saya harus ada pembetulan dalam artian     

   semakin membaik.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan : 
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(Gambar 3 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

        “baiknya : ya baik karna semua itu transparan.  

                    Tidak baiknya : kalau ada masalah terkaitan dengan laporan     

         keuangan selalu di simpan sendiri, tidak mau memberi tau keteman-    

        teman.”  

 

 

- Apakah aplikasi siskeudes ada pengaruh terhadap kinerja pegawai kaur 

keuangan ? 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 
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(Gambar 4 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

   “Ya disini menggunakan aplikasi siskeudes, sangat berpengaruh karna    

  masalah keuangan itu semua melewati siskeudes. kalau manualnya 

 cuman  sedikit kala banyak ya kaur keuangan menggunakan siskeudes.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

                     

(Gambar 5 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

 “Di sini ada aplikasi siskeudes, siskeudes ini memasukan data dan isian 

 data, aplikasinya sudah dibuat tinggal di masukan data dan isian data, 

 ada kesulitan sering kali petugas operator agak ke sulitan memasukan 

 data, seperti contoh kegiatan-kegiatan,konsumsi,kegiatan yang belum 

 tercover di siskeudes bisa dimasukan di atem lain siskeudes tersebut dan 

 otomatis memula dan memili   mencocokan mana yang masuk katagori 

 sistem siskeudes.” 
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Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan : 

                 

(Gambar 6 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB)  

   “Yatergantung, terkadang masalahnya kaur keuangan ada kekurangan  

     informasi berkaitan dengan permasalahan yang ada.” 

  

 

- Bagaimana kualitas kinerja kaur keuangan seperti apa yang saudara 

harapkan ? 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

                

(Gambar 7 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB)  
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 “Ya baik, kaur keuangan sudah bekerja sesuai dengan tupoksi, kaur 

 keuangan sesuai yang diharapkan, kaur keuangan menjalankan tugas 

 sesuai dengan tugasnya, kaur keuangan mengajuhkan proposal kaur 

 keuangan juga menunggu kalau sudah mencair kaur keuangan mengambil 

 uang di bank untuk dipergunakan untuk kegiatan di desa kepatihan.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

                     

(Gambar 8 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB)  

   “Harapan saya sistem yang ada siskeudesnya bisa memacu sistem yang  

     di luar dan berharap bisa sinerji. 

 

 

 

 

 



75 
 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

                      

(Gambar 9 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB)  

 “Ya harapan saya kaur keuangan kalau bisa ya sebaik mungkin artinya  

   itu kaur keuangan mengambil uang untuk apa itu kan harus sampai   

   kepada yang membutuhkan misalnya untuk paut dan pembangunan.” 

  

 Kesimpulan dari Kualitas Pengembangan Kinerja adalah berdasarkan hasil 

penelitian penulis dapat menyimpulkan dari ibu yuyuk selaku kaur perencanaan, 

bapak hamim selaku kasi kesejahteraan, bapak hariyono selaku kasi pelayanan 

bahwa dalam kualitas kinerja pegawai kaur keuangan, berjalanan dengan baik, 

sesuai dengan tupoksi dan transparan tetapi ada masalah terkait dengan keuangan 

selalu di simpan sendiri dan tidak mau memberi tau ke teman-teman. aplikasi 

siskeudes pengaruh terhadap kinerja pegawai kaur keuangan, sangat berpengaruh 

karna keuangan itu semua melewati aplikasi siskeudes kesulitan sering kali 

petugas operator agak kesulitan memasukan data terkadang permasalah kaur 

keuangan ada kekurangan informasi berkaitan dengan permasalahan yang ada. 



76 
 

Kualitas kinerja kaur keuangan seperti apa yang saudara harapkan, kaur keuangan 

sesuai dengan yang diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, 

berharap bisa sinerji dan semakin baik untuk kedepannya. 

4.2.2 Kuantitas  

Jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode 

tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan 

waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. 

Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan 

waktu, jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. 

Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan.  

Untuk mengetahui pengembangan kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes). peneliti melakukan wawancara dengan Kaur 

Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Balai Desa Kapatihan 

(Wwancara Tanggal 16 juli 2019 Pukul 09:00 WIB) 

peneliti mengajuhkan pertanyaan :  

 Kuantitas Analisis Kinerja  

- Apakah sistem aplikasi siskeudes dapat membantu pencapaian target 

kinerja pegawai?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB)  
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         “Sangat membantu, sangat berpengaruh sistem siskeudes ini soalnya kaur  

  keuangan melaporkan siskeudes itu langsung ke kabupaten jadi kaur  

          keuangan memasukan laporan sesuai dengan data desa.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

                   

(Gambar 10 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

       “Iya sangat membantu sekali, karna aplikasi siskeudes itu banyak point- 

         point istilahnya sangat urjen sekali terkait pembangunan desa ini, sangat    

        membantu sekali dan tidak merepotkan ketika melakukan pelaporan karna    

        disitu sudah ada aplikasi dan sistem manual. 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

                   
(Gambar 11 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

     “Kaur keuangan ini sudah memenuhi target yang diinginkan.” 
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- Apa penyebab dari kinerja pegawai kaur keuangan yang menurun ?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

                  

(Gambar 12 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

          “Tidak ada yang menurun, siskeudes baik dan berjalan dengan lancar,         

 berhubungan dengan keuangan tidak ada masalah lancar-lancar aja kaur 

 keuangan.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

          “Kurang puas dengan hasil pelaporannya, menyingkron ketika uang di       

 keluarkan dengan kegiatan itu apakah sesuai dengan RABnya yang ada.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  
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(Gambar 13 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

             “Terlalu banyak pekerjaan kaur keuangan sehingga mengalami   

     penurunan.” 

 

- Apa saja tugas kaur keuangan, Apakah sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

                         

(Gambar 14 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 
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  “Ya tentang uang, misalnya menganggarkan setiap ada kegiatan. Sudah  

  sesuai dengan peraturan yang ada setiap desa pasti ada buku   

  pedomannya dari pusat, baik itu Dana desa, Alokasi dana desa, Buku  

  Keuangan semua menurut Perdes dan Perbu.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

                            

(Gambar 15 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

        “Segala keuangan yang ada di desa itu satu minggunya apapun itu dari segi 

  yang terjadi keuangan itu pos utamanya masuk ke kaur keuangan desa  

  setelah itu dan di apahkan uang itu tugasnya mengkoordinasi terkait  

  dengan uang salah satunya tugas pokok kaur keuangan, juga mencairkan  

  keuangan dari pemerintah kabupaten,mencairkan dan mengakolasikan.  

  Sudah sesuai peraturan “ 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

 “Tugas kaur keuangan menunggu berita dan laporan pengambilan uang  

   ke bank, Sudah sesuai dengan peraturan yang ada.” 
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 Kesimpulan dari Kuantitas Pengembangan Kinerja adalah berdasarkan 

hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan dari ibu yuyuk selaku kaur 

perencanaan, bapak hamim selaku kasi kesejahteraan, bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan bahwa dalam kuantitas kinerja pegawai kaur keuangan, bahwa aplikasi 

siskkeudes dapat membantu pencapaian target kinerja pegawai kaur keuangan 

sangat membantu, sangat berpengaruh sistem siskeudes, kaur keuangan 

melaporkan siskeudes langsung ke kabupaten kaur keuangan memasukan laporan 

sesuai dengan data desa dan banyak point-point terkait perkembangan desa dan 

tidak merepotkan ketika melakukan pelaporan karna disitu sudah ada aplikasi dan 

sistem manual sehingga memenuhi target yang diinginkan. Penyebab kinerja kaur 

keuangan yang menurun, berdasarkan hasil penelitian penulis dapat 

menyimpulkan dari ibu yuyuk selaku kaur perencanaan tidak ada yang menurun 

siskeudes baik dan berjalan dengan lancar tetapi bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan dengan bapak hariyono selaku kasi pelayanan kurang puas dengan 

hasil pelaporannya dan terlalu banyak pekerjaan sehingga mengalami penurunan, 

apa saja tugas kaur keuangan apakah sesuai dengan peraturan yang ada, sudah 

sesuai dengan peraturan yang ada setiap desa pasti ada buku pedoman dari pusat 

baik itu DD,ADD,BK itu semua menurut perdes dan perbu, ya tentang keuangan 

misalnya menganggarkan setiap ada kegiatan, kaur keuangan itu pos utamanya 

mencairkan dan mengakolasikan dan menunggu berita laporan pengambilan uang 

ke bank. 

 

 



82 
 

4.2.3 Pelaksanaan Tugas  

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para 

anggota dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun non 

pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut terdapat suatu 

tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil yang baik serta memuaskan 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu 

hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan. 

 Untuk mengetahui pengembangan kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes). peneliti melakukan wawancara dengan Kaur 

Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Balai Desa Kapatihan 

(Wwancara Tanggal 16 juli 2019 Pukul 09:00 WIB) 

peneliti mengajuhkan pertanyaan :  

 Pelaksanaan Tugas Analisis Kinerja  

- Bagaimana pelaksanaan kinerja kaur keuangan dan seperti apa 

implementasinya ?  

`  Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB 

    “Ya menurut saya cukup baik, karna pada dasarnya kaur keuangan  

     bekerja sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang ada.”  

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

  “Pelaksanaan kinerja kaur keuangan ini saya kira sudah sesuai dengan  

      tupoksi dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.” 
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Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

  “Sudah sangat baik dan sesuai dengan tupoksi yang berlaku.”  

 

 

- Apakah kaur keuangan mengalami kendala saat pelaksanaan laporan 

keuangan ?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

         “Tidak ada kendala berkaitan dengan pelaksanaan laporan keuangan  

           tersebut.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

        “Saya rasa kalau terkait dengan pelaporan keuangan ini saya rasa tidak  

         ada kendala.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

             “Tidak mengalami kendala pelaksanaan berkaitan dengan laporan        

    keuangan.”  

 



84 
 

- Apakah dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa dapat membantu 

menerapkan laporan keuangan secara efektif ?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

                             

(Gambar 16 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

      “Sangat membantu, sudah sangat efektif dalam menerapkan laporan   

       keuangan.”  

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

                               

(Gambar 17 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 
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      “Benar, sudah secara efektif dengan adanya aplikasi siskeudes ini sangat  

        membantu sekali, kaur keuangan melakukan pelaporan ini di kabupaten  

       dengan menggunakan  sistem ini.”  

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

                          

(Gambar 18 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB 

           “Sudah sangat baik sekali, sudah dapat membantu menerapan laporan       

 keuangan secara efektif.” 

 

 Kesimpulan dari Pelaksanaan Tugas Pengembangan Kinerja adalah 

berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan dari ibu yuyuk selaku 

kaur perencanaan, bapak hamim selaku kasi kesejahteraan, bapak hariyono selaku 

kasi pelayanan bahwa dalam pelaksanaan kinerja kaur keuangan seperti apakah 

implementasinya sudah sangat baik karna pada dasarnya kaur keuangan bekerja 

sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang ada, kalau berkaitan dengan pelaporan 

keuangan tidak ada kendala dengan pelaporan keuangan, sudah secara efektif 
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dengan adanya aplikasi siskeudes ini sangat membantu sekali ketika kaur 

keuangan melakukan pelaporan ini dikabupaten dengan menggunakan sistem ini.  

4.2.4 Tanggung Jawab  

Mempertanggungjawabkan penerimaaan pendapatan desa dan pengeluaran 

Tugas Pokok Kaur Keuangan : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa 

dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa  

2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan  

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

Untuk mengetahui pengembangan kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes). peneliti melakukan wawancara dengan Kaur 

Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Balai Desa Kapatihan 

(Wwancara Tanggal 16 juli 2019 Pukul 09:00 WIB) 

peneliti mengajuhkan pertanyaan :  

  Tanggung Jawab Analisis Kinerja 

- Bagaimana bentuk tanggung jawab kaur keuangan terhadap laporan 

keuangan ?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 
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(Gambar 19 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

         “Sangat baik,sangat transparan kita sama sama tau misalnya kaur   

          keuangan dapat bantuan dari kabupaten itu kan dana DK, itu digunakan  

          untuk apa, kita berembuk sama sama. kalau pekerjaan sudah selesai kita  

         laporan, laporan ke kecamatan dan pusat.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

               

(Gambar 20 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

      “Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap laporan keuangan ini adalah  

        kaur keuangan sudah melaksanakan sebaik mungkin dengan harapan  

       mempermuda laporan yang ada.” 
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Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

          “Bentuk tanggung jawab kaur keuangan terhadap laporan keuangan saya        

 rasa cukup baik dikarenakan setiap beberapa bulan sekali kalau ada 

 rapat, kaur keuangan membawa buku laporan setiap rapat pasti ada 

 pertanyaan oleh pihak kecamatan kaur keuangan bisa menjawab dengan 

 buku laporan tersebut dengan benar.” 

 

- Bagaimana tingkat pencapaian kaur keuangan terhadap pengelolaan 

keuangan desa? 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

       “Pencapaian saya rasa tinggi, soalnya kaur keuangan selama ini tidak ada    

        kendala.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

           “Tingkat pencapaian saya rasa berjalan dengan baik.”  

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

        “Tingkat pencapaian pengelolaan keuangan desa tidak ada kendala sama         

 sekali.” 
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- Bagaimana kaur keuangan mampu melaksanakan semua tegus dan 

tanggung jawab yang di berikan oleh atasan ?  

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh ibu yuyuk selaku kaur  

perencanaan desa kepatihan : 

                    

(Gambar 21 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

  “Saya rasa kaur keuangan mampu, berhubungan dengan keuangan  

  apapun itu keuangan sangat mampu karna kaur keuangan bekerja sesuai  

  dengan tupoksi.” 

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hamim selaku kasi 

kesejahteraan desa kepatihan : 

                             

(Gambar 22 Wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 
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  “Kaur keuangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang    

  diberikan oleh atasan saya rasa sudah melaksanakan dengan baik   

  sesuai dengan tupoksi.”  

 

Hasil ini sesuai wawancara yang disampaikan oleh bapak hariyono selaku kasi 

pelayanan desa kepatihan :  

                 

(Gambar 23 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 

 “Bisa teratasi melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang  

  diberikan oleh  atasan.” 

 

 Kesimpulan dari Tanggung Jawab Pengembangan Kinerja adalah 

berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan dari ibu yuyuk selaku 

kaur perencanaan, bapak hamim selaku kasi kesejahteraan, bapak hariyono selaku 

kasi pelayanan bahwa dalam bentuk tanggung jawab kaur keuangan terhadap 

laporan keuangan saya rasa sangat baik dan transparan sehingga mempermuda 

laporan yang ada dikarenakan setiap beberapah bulan sekali kalau rapat pasti ada 

pertanyaan oleh pihak kecamatan kaur keuangan bisa menjawab dengan laporan 
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tersebut dengan banar, tingkat pencapaian terhadap pengelolaan keuangan desa 

pencapaian saya rasa tinggi dan cukup baik kaur keuangan selama ini tidak ada 

kendala sama sekali, kaur keuangan mampu melaksanakan semua tugas dan 

tanggung jawab diberikan oleh atasan saya rasa kaur keuangan mampu 

melaksanakan dengan baik dan terarasi karna kaur keuangan bekerja sesuai 

dengan tupoksi.  

Aplikasi sistem keuangan desa 

               

                

(Gambar 24 wawancara Hari Rabu, Tanggal 16 juli 2019, Pukul 09:00 WIB) 
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 “Dengan adanya aplikasi keuangan desa mengatakan tata kelola 

 keuangan desa yang semakin besar akan sulit dilakukan jika terus 

 memakai sistem manual dengan siskeudes menjadikan kaur keuangan 

 yang juga bendahara desa lebih mudah dan cepat membuat laporan 

 pertanggung jawaban penggunaan semua anggaran di desa. aplikasi ini 

 berbasis komputerisasi. Selain memiliki tampilan yang mudah digunakan 

 juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun 

 manual aplikasi, mengingatkan penggunaanya memiliki rentang 

 kemampuan yang berbeda-beda. siskeudes dibangun dengan built-in 

 internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi diminimalisir. 

 sistem maka diperlukan kemampuan menggunakan komputer dan juga 

 pengetahuan tentang internet atau IT, pelatihan sudah dilakukan kepada 

 kaur keuangan desa guna menambah kapasitas sdm. dengan demikian 

 tidak ada kendala berarti yang dialami di desa. dengan menggunakan 

 aplikasi tersebut, kaur keuangan tinggal memasukan data penggunaan 

 anggaran secara otomatis akan terhitung nilai pajak, lembar bendahara 

 dan juga pembiayaan lain yang menyertai” 

 

 Dari hasil wawancara dapat ditarik bahwa kualitas pengembangan 

kinerja,kuantitas pengembangan kinerja, pelaksana tugas pengembangan kinerja, 

tanggung jawab pengembangan kinerja yaitu dalam kualitas kinerja pegawai kaur 

keuangan, aplikasi sistem keuangan desa, berjalanan dengan baik, sesuai dengan 

tupoksi dan transparan tetapi ada masalah terkait dengan laporan keuangan selalu 

di simpan sendiri dan tidak mau memberi tau ke teman-teman. aplikasi siskeudes 

pengaruh terhadap kinerja pegawai kaur keuangan, sangat berpengaruh karna 

keuangan itu semua melewati aplikasi siskeudes kesulitan sering kali petugas 

operator agak kesulitan memasukan data terkadang permasalah kaur keuangan ada 

kekurangan informasi berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kualitas kinerja 

kaur keuangan seperti apa yang saudara harapkan, kaur keuangan sesuai dengan 

yang diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, berharap bisa sinerji 

dan semakin baik untuk kedepannya. dalam kuantitas kinerja pegawai kaur 

keuangan, bahwa aplikasi siskkeudes dapat membantu pencapaian target kinerja 
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pegawai kaur keuangan sangat membantu, sangat berpengaruh sistem siskeudes, 

kaur keuangan melaporkan siskeudes langsung ke kabupaten kaur keuangan 

memasukan laporan sesuai dengan data desa dan banyak point-point terkait 

perkembangan desa dan tidak merepotkan ketika melakukan pelaporan karna 

disitu sudah ada aplikasi dan sistem manual sehingga memenuhi target yang 

diinginkan. Penyebab kinerja kaur keuangan yang menurun, berdasarkan hasil 

penelitian penulis dapat menyimpulkan dari ibu yuyuk selaku kaur perencanaan 

tidak ada yang menurun siskeudes baik dan berjalan dengan lancar tetapi bapak 

hamim selaku kasi kesejahteraan dengan bapak hariyono selaku kasi pelayanan 

kurang puas dengan hasil pelaporan keuangan dan terlalu banyak pekerjaan 

sehingga mengalami penurunan, apa saja tugas kaur keuangan apakah sesuai 

dengan peraturan yang ada, sudah sesuai dengan peraturan yang ada setiap desa 

pasti ada buku pedoman dari pusat baik itu Dana desa, Alokasi dana desa, Buku 

keuangan itu semua menurut perdes dan perbu, ya tentang keuangan misalnya 

menganggarkan setiap ada kegiatan, kaur keuangan itu pos utamanya mencairkan 

dan mengakolasikan dan menunggu berita laporan pengambilan uang ke bank. 

dalam pelaksanaan kinerja kaur keuangan seperti apakah implementasinya sudah 

sangat baik karna pada dasarnya kaur keuangan bekerja sesuai dengan tupoksi dan 

peraturan yang ada, kalau berkaitan dengan pelaporan keuangan tidak ada kendala 

dengan pelaporan keuangan, sudah secara efektif dengan adanya aplikasi 

siskeudes ini sangat membantu sekali ketika kaur keuangan melakukan pelaporan 

ini dikabupaten dengan menggunakan sistem ini. dalam bentuk tanggung jawab 

kaur keuangan terhadap laporan keuangan saya rasa sangat baik dan transparan 
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sehingga mempermuda laporan yang ada dikarenakan setiap beberapah bulan 

sekali kalau rapat pasti ada pertanyaan oleh pihak kecamatan kaur keuangan bisa 

menjawab dengan laporan tersebut dengan banar, tingkat pencapaian terhadap 

pengelolaan keuangan desa pencapaian saya rasa tinggi dan cukup baik kaur 

keuangan selama ini tidak ada kendala sama sekali, kaur keuangan mampu 

melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab diberikan oleh atasan saya rasa 

kaur keuangan mampu melaksanakan dengan baik dan terarasi karna kaur 

keuangan bekerja sesuai dengan tupoksi. Dengan adanya aplikasi sistem keuangan 

desa mengatakan tata kelola keuangan desa yang semakin besar akan sulit 

dilakukan jika terus memakai sistem manual dengan siskeudes menjadikan kaur 

keuangan yang juga bendahara desa lebih mudah dan cepat membuat laporan 

pertanggung jawaban penggunaan semua anggaran di desa. aplikasi ini berbasis 

komputerisasi. Selain memiliki tampilan yang mudah digunakan juga dilengkapi 

dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, 

mengingatkan penggunaanya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda. 

siskeudes dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan 

yang terjadi diminimalisir. sistem maka diperlukan kemampuan menggunakan 

komputer dan juga pengetahuan tentang internet atau IT, pelatihan sudah 

dilakukan kepada kaur keuangan desa guna menambah kapasitas sdm. dengan 

demikian tidak ada kendala berarti yang dialami di desa. dengan menggunakan 

aplikasi tersebut, kaur keuangan tinggal memasukan data penggunaan anggaran 

secara otomatis akan terhitung nilai pajak, lembar bendahara dan juga pembiayaan 

lain yang menyertai. 
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4.3 Pembahasan  

Telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan 

kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai UU Nomor 6 tentang 

desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli 

Desa dan pendapatan transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian 

dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan dari APBD 

Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang 

wajar dalam sebuah sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata 

kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, 

berkualitas, efektif dan efesien. Tugas Pokok Kaur Keuangan : Membantu 

Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, 

pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan 

APB Desa. 

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa  

2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan  

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

Kualitas pengembangan kinerja pegawai kaur keuangan berjalanan dengan baik 

sesuai dengan tupoksi dan transparan penelitian akan membahas tentang isi dari 

pengembangan kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa 

(siskeudes). pembahasan ini akan dikaitan dengan indikator kinerja. 

Kualitas,Kuantitas,Pelaksana tugas, Tanggung Jawab.  
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1. Kualitas 

Kualitas kinerja pegawai kaur keuangan, berjalanan dengan baik, sesuai dengan 

tupoksi dan transparan tetapi ada masalah terkait dengan laporan keuangan selalu 

di simpan sendiri dan tidak mau memberi tau ke teman-teman. aplikasi siskeudes 

pengaruh terhadap kinerja pegawai kaur keuangan, sangat berpengaruh karna 

keuangan itu semua melewati aplikasi siskeudes kesulitan sering kali petugas 

operator agak kesulitan memasukan data terkadang permasalah kaur keuangan ada 

kekurangan informasi berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kualitas kinerja 

kaur keuangan seperti apa yang saudara harapkan, kaur keuangan sesuai dengan 

yang diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, berharap bisa sinerji 

dan semakin baik untuk kedepannya. 

2. Kuantitas 

Kuantitas kinerja pegawai kaur keuangan, bahwa aplikasi siskkeudes dapat 

membantu pencapaian target kinerja pegawai kaur keuangan sangat membantu, 

sangat berpengaruh sistem siskeudes, kaur keuangan melaporkan siskeudes 

langsung ke kabupaten kaur keuangan memasukan laporan sesuai dengan data 

desa dan banyak point-point terkait perkembangan desa dan tidak merepotkan 

ketika melakukan pelaporan karna disitu sudah ada aplikasi dan sistem manual 

sehingga memenuhi target yang diinginkan. Penyebab kinerja kaur keuangan yang 

menurun, berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan dari ibu 

yuyuk selaku kaur perencanaan tidak ada yang menurun siskeudes baik dan 

berjalan dengan lancar tetapi bapak hamim selaku kasi kesejahteraan dengan 

bapak hariyono selaku kasi pelayanan kurang puas dengan hasil pelaporan 
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keuangan dan terlalu banyak pekerjaan sehingga mengalami penurunan, apa saja 

tugas kaur keuangan apakah sesuai dengan peraturan yang ada, sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada setiap desa pasti ada buku pedoman dari pusat baik itu 

Dana desa,Alokasi dana desa,Buku keuangan  itu semua menurut perdes dan 

perbu, ya tentang keuangan misalnya menganggarkan setiap ada kegiatan, kaur 

keuangan itu pos utamanya mencairkan dan mengakolasikan dan menunggu berita 

laporan pengambilan uang ke bank. 

3. Pelaksana Tugas 

Pelaksanaan kinerja kaur keuangan seperti apakah implementasinya sudah sangat 

baik karna pada dasarnya kaur keuangan bekerja sesuai dengan tupoksi dan 

peraturan yang ada, kalau berkaitan dengan pelaporan keuangan tidak ada kendala 

dengan pelaporan keuangan, sudah secara efektif dengan adanya aplikasi 

siskeudes ini sangat membantu sekali ketika kaur keuangan melakukan pelaporan 

ini dikabupaten dengan menggunakan sistem ini.  

4. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab kaur keuangan terhadap laporan keuangan saya rasa sangat baik 

dan transparan sehingga mempermuda laporan yang ada dikarenakan setiap 

beberapah bulan sekali kalau rapat pasti ada pertanyaan oleh pihak kecamatan 

kaur keuangan bisa menjawab dengan laporan tersebut dengan banar, tingkat 

pencapaian terhadap pengelolaan keuangan desa pencapaian saya rasa tinggi dan 

cukup baik kaur keuangan selama ini tidak ada kendala sama sekali, kaur 

keuangan mampu melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab diberikan oleh 
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atasan saya rasa kaur keuangan mampu melaksanakan dengan baik dan terarasi 

karna kaur keuangan bekerja sesuai dengan tupoksi.  

5. Aplikasi sistem keuangan desa 

Dengan adanya aplikasi keuangan desa mengatakan tata kelola keuangan desa 

yang semakin besar akan sulit dilakukan jika terus memakai sistem manual 

dengan siskeudes menjadikan kaur keuangan yang juga bendahara desa lebih 

mudah dan cepat membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan semua 

anggaran di desa. aplikasi ini berbasis komputerisasi. Selain memiliki tampilan 

yang mudah digunakan juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan 

implementasi maupun manual aplikasi, mengingatkan penggunaanya memiliki 

rentang kemampuan yang berbeda-beda. siskeudes dibangun dengan built-in 

internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi diminimalisir. sistem 

maka diperlukan kemampuan menggunakan komputer dan juga pengetahuan 

tentang internet atau IT, pelatihan sudah dilakukan kepada kaur keuangan desa 

guna menambah kapasitas sdm. dengan demikian tidak ada kendala berarti yang 

dialami di desa. dengan menggunakan aplikasi tersebut, kaur keuangan tinggal 

memasukan data penggunaan anggaran secara otomatis akan terhitung nilai pajak, 

lembar bendahara dan juga pembiayaan lain yang menyertai. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang di  

dapat bahwa Analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa 

(siskeudes) jika dilihat dari indikator yang telah di kemukakan oleh anwar prabu 

mangkunegara yaitu selama proses pelaksanaan pengembangan kinerja pegawai 

melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di desa kepatihan : 

1. Kualitas : melakukan kinerja sesuai dengan tupoksi tetapi ada 

permasalahan terkait dengan keuangan selalu di simpan sendiri dan tidak 

mau memberi tau ke teman-teman, sering kali petugas operator agak 

kesulitan memasukkan data  permasalahan yang ada, berharap bisa sinerji 

dan semakin  baik untuk kedepannya. 

2. Kuantitas :   memasukkan laporan sesuai dengan data desa dan banyak 

point-point terkait perkembangan desa dan tidak merepotkan  ketika 

melalukan pelaporan karna disitu sudah ada aplikasi  dan sistem 

manual sehingga memenuhi target yang di inginkan dan memiliki 

permasalahan kurang puas dengan hasil pelaporannya dan terlalu banyak 

pekerjaan sehingga mengalami penurunan. 

3. Pelaksana Tugas : sudah sangat baik karna pada dasarnya kaur keuangan 

bekerja sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang ada,   tidak ada 
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permasalahan sudah efektif dengan adanya  aplikasi siskeudes ini sangat 

membantu ketika kaur keuangan melakukan pelaporan keuangan dengan 

menggunkan sistem ini.  

4. Tanggung Jawab : sangat baik dan transparan sehingga mempermuda 

laporan yang ada, tingkat pencapaian terhadap pengelolaan keuangan desa 

pencapaian tingga dan cukup baik, selama ini tidak ada permasalahan 

sama sekali. 

a. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan diusulkan beberapa saran dalam penerapan 

analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di desa 

kepatihan yaitu :  

1. Diharapkan pihak balai desa kepatihan kecamatan menganti untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya terutama  dalam hal hasil pelaporan keuangan agar 

lebih transparan sesuai dengan tupoksi yang ada sehingga dapat meminimalisir 

adanya masalah yang akan terjadi. 

2.  Diharapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dapat memudahkan dan   

cepat dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan semua    

anggaran di desa karna siskeudes di bangun dengan built-in internal control 

sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pelaporan dapat di 

minimalisir. 
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Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)  

Penelitian dengan pendekatan kualitatif  menggunakan instrumen penelitian 

berupa Pedoman Wawancara, karena dalam proses pengumpulan data 

menekankan pada wawancara terhadap narasumber/informan untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai Analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem keuangan 

desa (SISKEUDES) di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, 

Provinsi Jawa Timur. Narasumber/informan adalah pemberi informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian menentukan Kaur Perencanaan desa di Desa Kepatihan, Kecamatan 

Menganti, Kabupaten Gresik Kaur Keuangan desa di Desa Kepatihan, Kecamatan 

Menganti, Kabupaten Gresik Kasi Kesejahteraan desa di Desa Kepatihan, 

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Kasi Pelayanan desa di Desa Kepatihan, 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Sebagai informan dalam penelitian ini, 

sehingga dapat diketahui Analisis kinerja pegawai melalui aplikasi sistem 

keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, 

Kabupaten Gresik  
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INSTRUMEN PENELITIAN  

PEDOMAN WAWANCARA  

NARASUMBER :  

1. Kaur Perencanaan Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten 

Gresik 

2. Kaur Keuangan Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik 

3. Kasi Kesejahteraan Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten 

Gresik  

4. Kasi Pelayanan Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik 

1. Kualitas  

 Kualitas Analisis kinerja  

- Apakah kualitas kinerja pegawai kaur keuangan selama ini sudah dapat 

dikatakan baik  

Baiknya bagaimana ?  

Kurang baiknya bagaimana ?  

- Apakah sistem aplikasi siskeudes ada pengaruh terhadap kinerja pegawai kaur 

keuangan ?  

- Bagaimana kualitas kinerja kaur keuangan seperti apa yang saudara harapkan ? 

2. Kuantitas  

 Kuantitas Analisis kinerja  

- Apakah sistem aplikasi siskeudes dapat membantu pencapaian target kinerja 

pegawai ?  
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- Apa penyebab dari kinerja pegawai kaur keuangan yang menurun ?  

- Apa saja tugas kaur keuangan ? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku ?  

3. Pelaksanaan Tugas  

 Pelaksanaan tugas Analisis kinerja  

- Bagaimana pelaksanaan kinerja kaur keuangan dan seperti apakah 

implementasinya ?  

- Apakah kaur keuangan mengalami kendala saat pelaksanaan laporan keuangan ? 

- Apakah dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa dapat membantu 

menerapkan laporan keuangan secara efektif ?  

4. Tanggung Jawab  

 Tanggung jawab Analisis kinerja  

- Bagaimana bentuk tanggung jawab kaur keuangan terhadap laporan keuangan 

?  

- Bagaimana tingkat pencapaian kaur keuangan terhadap pengelolaan keuangan 

desa ?  

- Bagaimana kaur keuangan mampu melaksanakan semua tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan oleh atasan ? 
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