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PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa 

untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk 

dalam hal mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes), pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan 

atau pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan 

desa, dan bagi pelaksanaan otonomi desa. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia (UU RI) No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut 

Permendagri No 113 Tahun 2014 menyebutkan keuangan desa adalah semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut menimbulkan adanya 

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 72 Tahun 2005, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai 

dari APBDes, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. APBDes terdiri 

atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes 

dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana kepala desa 

bersama badan permusyawaratan desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan 

peraturan desa. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa, dalam PP No. 

60 Tahun 2014, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, 

perberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa tersebut dialokasikan 

langsung dari pemerintah pusat ke desa, mengharuskan pemerintah desa untuk 

mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut berupa Laporan Keuangan 

Desa (LKDes). Dana desa untuk pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali 

mengalami kenaikan sebesar 100 persen lebih. Pada tahun 2015 menerima dana 

sebesar 72,5 milyar dan pada tahun 2016 menerima dana sebesar 162 milyar lebih. 
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Untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang masuk, pemerintah desa yang 

dikepalai oleh kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan penyelenggaraan 

pemerintahan desa tiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota melalui 

camat. (UU RI No 6 Tahun 2014). Kemudian bersama BPD, kepala desa 

berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada 

masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Laporan 

penyelenggaraan pemerintah desa adalah LKDes yang meliputi Laporan Realisasi 

Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa serta 

Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Laporan keuangan tidak sekedar digunakan untuk pelaporan dalam 

pertanggungjawaban saja, meskipun memiliki akses detail informasi yang 

tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi 

yang disajikan dalam dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan (SAP PP RI No 71 Tahun 2010). 

Pemanfaatan yang ditentukan oleh pemahaman yang baru ini dapat 

diimplementasikan ke pemerintahan desa dalam hal pembuatan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran agar pemerintah desa berkembang. Pada penelitian terdahulu 

Tarina dan Sudarno (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) oleh pengguna Laporan 

Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

yang tinggi, pengalaman yang banyak, dan sosial yang baik dari pengguna 

mempengaruhi pemanfaatan CALK. Fitri dan Sudarno (2014) meneliti tentang 

pemanfaatan Laporan Keuangan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. 

penilitian ini, membuktikan peran pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial dari 

eksekutif, legislatif, dan pemeriksa pada instansi pemerintah di Jawa Tengah dalam 

memanfaatkan informasi Laporan Posisi Keuangan (LPK) untuk mengambil 

keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa peran pendidikan, pengalama, dan faktor sosial berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pemanfaatan Laporan Posisi Keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan informasi LKDes apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan desa 

melalui perangkat desa di Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mengetahui pemanfataan informasi LKDes untuk pertanggungjawaban, 

perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian. selain itu melihat 

pemanfaatan informasi LKDes berdasarkan profil perangkat desa dan besaran dana 

diterima desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

meningkatkan pemanfaatan informasi LKDes bagi perangkat desa dan menambah 

literatur akuntansi mengenai pemanfaatan informasi LKDes serta literatur bagi 

pembaca dan pihak terkait. 

KAJIAN PUSTAKA 

Manfaat Informasi Laporan Keuangan 

Manfaat laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk 

mendapatkan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang 

akan dicapai (Fontanella, 2010). Menurut Sodikin dan Riyono (2012) laporan 

keuangan mempunyai dua tujuan yang dilihat dari perspektif informasi dan 

pertanggungjawaban. Dari perspektif informasi laporan keuangan harus 

menyediakan informasi yang memadai yang dapat dimanfaatkan dalam 

pengambilan keputusan. Sedangkan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan 

menunjukkan apa yang telah dilakukan dari dana yang telah diberi. Organisasi 

pemerintah dan komersial dalam pelaporan keuangan sebenernya sama, namun 

bedanya hanya pada lingkungan organisasi (Baldric dan Bonni 1999). 

Dalam SAP PP RI No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan 

pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-

masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan 

pemerintah berperan untuk sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis 

laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Meskipun memiliki akses detail informasi yang tercantum di 

dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang 

disajikan dalam dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan. 
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Mardiasmo (2002) menyatakan tujuan dasar dan sasaran merupakan hal 

penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai perencanaan strategik yang 

fungsinya sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis 

untuk mencapainya (perencanaan operasional). Perencanaan operasional umumnya 

berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target-target kinerja 

yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat berbagai alternatif program 

dan kegiatan yang dipertimbangkan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan dasar 

dan sasaran yang diinginkan. Bastian (2006) berpendapat bahwa laporan keuangan 

dimaksudkan agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja 

entitas. 

Berdasar pengertian tersebut maka dapat disimpulkan manfaat informasi 

laporan keuangan baik untuk menunjang berbagai hal di pemerintahan seperti yang 

disebutkan didalam SAP PP RI No 71 Tahun 2010 yang menyatakan laporan 

keuangan tidak hanya untuk pertanggungjawaban saja tetapi juga dapat digunakan 

sebagai perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian. 

Laporan Keuangan Desa 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses atau siklus akuntansi, 

menurut Indra Bastian (2006) siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan 

laporan keuangan organisasi selama satu periode tertentu. Permendagri No 113 

Tahun 2014 menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagai wujud 

pertanggungjawaban, pada setiap akhir periode pemerintah desa wajib 

menyerahkan LKDes. Dalam laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari 

laporan kinerja pemerintahan desa selama satu periode anggaran pemerintahan desa 

terkait.  

Laporan penyelenggaraan pemerintah desa adalah LKDes. Di dalam Pasal 

49 PP RI No 43 Tahun 2014 menyatakan laporan tersebut paling sedikit memuat : 

(a) pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) 

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; (c) pelaksanaan pembinaan 

kemasyarakatan; dan (d) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Di dalam LKDes 
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juga memuat laporan keuangan berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. 

Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban realisasi tersebut 

disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan 

(Permendagri No 113 Tahun 2014).  

Selain itu IAI (2005) juga menjelaskan laporan realisasi desa disebut dengan 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang berisi realisasi 

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang dibandingkan 

dengan anggaran APBDes atau APBDes Perubahan untuk suatu anggaran tertentu. 

Kemudian, ada Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisi posisi aset lancer, aset 

tidak lancer dan kewajiban serta selisih antara aset yang dimiliki dan kewajiban 

pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu (IAI-KASP 2015). 

Mahmudi (2006) menyatakan penyajian laporan keuangan merupakan salah 

satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. 

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan hanya 

merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. 

Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai 

dasar pengambilan keputusan.  

Penelitian Terdahulu 

Fitri dan Sudarno (2014) meneliti tentang pemanfaatan Laporan Keuangan 

oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. penilitian ini, membuktikan peran 

pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial dari eksekutif, legislatif, dan pemeriksa 

pada instansi pemerintah di Jawa Tengah dalam memanfaatkan informasi Laporan 

Posisi Keuangan (LPK) untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan 

pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendidikan, 

pengalama, dan faktor sosial berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pemanfaatan Laporan Posisi Keuangan. Tarina dan Sudarno (2014) yang meneliti 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Catatan Atas Laporan 
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Keuangan (CALK) oleh pengguna Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak, 

dan sosial yang baik dari pengguna mempengaruhi pemanfaatan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CALK). 

Pendapat lain diungkapkan di penelitian Fontanella (2010) dengan judul 

analisis pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna 

terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi secara signifikan mempunyai 

pengaruh positif terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

sedangkan latar belakang pendidikannya tidak signifikan. 

Logika Konseptual 

Pemerintah desa harus mengelola dan mempertanggungjawabkan dana 

yang diterima desa berupa LKDes. LKdes yang dihasilkan tersebut memiliki 

manfaat yang seharusnya dimanfaatkan seperti yang disebutkan di dalam SAP. 

Pemanfaatan yang dimaksud adalah untuk pertanggungjawaban, perencaaan, 

pengambilan keputusan dan, pengendalian.  

Informasi LKDes dimanfaatkan oleh pemerintahan desa, dalam hal ini yang 

mengkoordinasikan pemanfaatan tersebut adalah perangkat desa. Karena perangkat 

desa sebagai koordinator dan sebagai pemimpin seharusnya perangkat desa 

memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pemanfaatan informasi LKDes. Untuk 

mengkoordinasi pemanfaatan informasi LKDes, kemampuan perangkat desa 

menjadi bagian yang melekat dalam melakukan tugasnya. Oleh sebab itu, profil 

perangkat desa dapat menjadi bagian dalam pemanfaatan informasi LKDes. 

Demikian juga rasa tanggung jawab sebagai pemimpin desa dalam menerima dana. 

Besaran dana yang diterima oleh desanya dimungkinkan akan menjadi bagian 

dalam pemanfaatan informasi LKDes. 

METODE PENELITIAN 

Unit Analisis, Populasi, dan Sampel 

Unit analisis penelitian ini adalah pemerintahan desa dengan sumber data 

perangkat desa. Kemudian untuk populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa 
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yang diwakili oleh perangkat desa dari 267 desa di Kabupaten Boyolali. Perangkat 

desa yang dimaksud adalah  kepala desa atau yang mewakilkan. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 73 responden dengan mendistribusikan kuesioner. 

Penentuan sampel melalui teknik Accidental Sampling karena faktor geografis dan 

kebersediaan perangkat desa yang bersedia menjadi responden. 

Perhitungan sampel dalam penelitian ini diukur menggunakan formula 

untuk menentukan ukuran sampel (Yamane 1973 dalam Wibowo dan Kurniawati 

2015) sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝑑2+1
  ............................................................................................................. (1) 

Dimana : 

𝑛 = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

D = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (10%) 

1 = angka konstan 

𝑛 =
267

267(0,1)2 + 1
 

= 72,75 dibulatkan menjadi 73 ............................................................................ (2)  

Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan jenis data yang 

digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuesioner. Data primer 

penelitian ini berupa hasil kuesioner tentang pemanfaatan informasi LKDes yang 

diperoleh langsung dari kepala desa atau yang mewakilkan selaku 

penanggungjawab LKDes di Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner terbuka yang diisi oleh perangkat desa sesuai dengan 

kondisi yang terjadi di desa. Pertanyaan pada kuesioner menggunakan empat dasar 

pemanfaatan, yaitu menanyakan apakah responden menggunakan informasi LKDes 

sebagai pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan, dan 

pengendalian (Lampiran 5). 

Analisis data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan Ms 

Excel. Setelah mendapatkan semua data dari kuesioner, kemudian hasil penilaian 

kuesioner yaitu per responden tersebut memanfaatkan informasi LKDes untuk apa 

saja sesuai dengan empat pemanfaatan (pertanggungjawaban, perencanaan, 
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pengambilan keputusan, pengendalian) didistribusi frekuensi untuk menghasilkan 

pemanfaatan informasi LKDes yang dilakukan responden. Analisis selanjutnya, 

hasil dari pemanfaatan informasi LKDes tersebut akan dicrosstab dengan profil 

perangkat desa (usia, lama menjabat, dan pendidikan terakhir) menggunakan SPSS. 

Untuk profil dari responden dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya yaitu SMP, 

SMA, Diploma dan Sarjana. Selain itu ada usia dari perangkat desa serta lama 

menjabat atau lamanya bekerja di instansi sekarang dan sebelumnya yang berkaitan 

dengan tanggungjawab laporan keuangan. Hasil dari crosstab tersebut digambarkan 

dengan grafik radar menggunakan Ms Excel. Yang terakhir melihat pemanfaatan 

informasi LKDes dari sisi dana yang diterima desa yang dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu penerima dana tinggi dan rendah, lalu dana tersebut dicrosstab 

dengan pemanfaatan informasi LKDes (Gambar 1). 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Klasifikasi karakterisrik responden dalam penelitian ini menggambarkan 

perangkat desa, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama masa menjabat 

yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang telah diperoleh dari 73 

responden. Dari hasil pengumpulan data diperoleh informasi tentang karakteristik 

responden sebagai berikut: 

Tabel 1 

Klasifikasi Responden 

Profil Jumlah Presentase 

Desa  73 100 

Perangkat Desa:    

 Kepala Desa 39 53 

 Sekertaris Desa 20 27 

 Bendahara Desa 7 10 

 TPK 2 3 

 Kepala Dusun (Kadus) 1 1 

 Staff Administrasi 1 1 

 Kaur Pemerintah 1 1 

 Kaur Pembangunan 1 1 

 Kaur Kesejahteraan 1 ! 

Jenis Kelamin:    

 Laki-Laki 68 93 

 Perempuan 5 7 

Usia:      

 < 36 Tahun 4 5 

 36 - 45 Tahun 20 27 

 46 - 55 Tahun 28 38 

 > 55 Tahun 21 29 

Pendidikan Terakhir:   

 SMP 1 1 

 SMA 39 53 

 DIPLOMA 8 11 

 SARJANA 25 34 

Lama Menjabat:     

 < 7 Tahun 36 49 

 7 - 13 Tahun 27 37 

 14 - 20 Tahun 6 8 

 > 20 Tahun 4 5 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

pada perangkat desa sebagian besar merupakan kepala desa yaitu sebanyak 39 

orang dengan persentase 53 persen. Berdasarkan data jenis kelamin responden, 

sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 68 orang 

dengan persentase 93 persen dan perempuan sebanyak lima orang dengan 

persentase 7 persen. Usia responden didominasi klasifikasi usia 46-55 tahun 

sebanyak 28 orang dengan persentase 38 persen, untuk pendidikan terakhir 

responden terbanyak meliputi pendidikan SMA dengan jumlah 39 orang (53 

persen). Sedangkan lama menjabat sebagian besar responden memiliki masa 

menjabat kurang dari tujuh tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 49 persen 

(Tabel 1). 

Analisis Pemanfaatan Informasi LKDes 

Klasifikasi penilaian pemanfaatan informasi LKDes dilihat dari empat 

pemanfaatan, yaitu pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan dan 

pengendalian dari 73 perangkat desa di 73 desa. 

Tabel 2 

Pemanfaatan Informasi LKDes oleh Responden 

Pemanfaatan Laporan Keuangan Jumlah Presentase 

Pertanggungjawaban 73 100 

Perencanaan 73 100 

Pengambilan Keputusan 72 99 

Pengendalian 26 36 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Tabel 2 menunjukkan bahwa data yang diperoleh untuk semua responden 

yaitu 73 perangkat desa memanfaatkan informasi LKDes untuk 

pertanggungjawaban dan perencanaan. Pemanfaatan informasi LKDes untuk 

pengambilan keputusan hanya satu perangkat desa saja yang tidak melakukan  dan 

untuk pengendalian hanya dilakukan oleh 26 perangkat desa. Pemanfaatan 

informasi LKDes untuk pertanggungjawaban, dipertanggungjawabkan dalam 

bentuk LPJ. Pertanggungjawaban adalah bagian akhir dari siklus pengelolaan 

keuangan desa, selain perencanaan. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota berupa laporan realisasi 
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pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes dalam bentuk salinan, sedangkan yang asli disimpan oleh pemerintah desa 

(kepala desa). Selain itu, LPJ juga dipertanggungjawabkan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa dengan menjelaskan dan 

menyampaikan saat ada musyawarah desa. Di dalam APBDes, LPJ dibutuhkan 

untuk mempermudah urusan selanjutnya dalam melakukan pencairan dana.  

Sebelum dilakukannya pertanggungjawaban, desa memperkirakan terlebih 

dahulu pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu melalui musyawarah 

yang dilakukan oleh kepala desa serta BPD yang biasanya disebut dengan 

Musrenbangdes. Perencanaan adalah dasar untuk melakukan sesuatu kegiatan yang 

bermula dari kegiatan musrenbangdes untuk melakukan perencanaan kegiatan yang 

akan dating. Dalam Musrenbangdes disampaikan aspirasi dari masyarakat dan 

menggunakan skala prioritas untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan 

penyusunan APBDes. 

Dalam pengambilan keputusan dilakukan sebagai dasar informasi untuk 

periode berikutnya atau biasanya untuk program yang dianggarkan pada tahun 

selanjutnya. Program ini dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDes) yang sudah dilakukan skala prioritas dengan LPJ, lalu dilihat 

manakah yang belum terealisasi dan akan diajukan untuk dianggarkan pada tahun 

selanjutnya. Tetapi terdapat satu desa yaitu desa Selodoko yang kepala desa 

berpendapat bahwa LKDes tidak ada hubungannya dalam pengambilan keputusan.  

Dan untuk pengendalian dari 73 perangkat desa hanya 26 perangkat desa 

yang melakukan pengendalian didalam pemanfaatan informasi LKDes. 

Pemanfaatan informasi LKDes untuk pengendalian dilakukan beberapa perangkat 

desa antara lain meliputi Desa Doplang, Kopen, Ngangrong, Klari, Kebonan, 

Klumpit, Gombang dan Randusari. Pengendalian yang dilakukan yaitu melakukan 

evaluasi saat pembangunan dengan mengecek dilapangan dan informasi yang ada 

di dalam laporan keuangan, sedangkan selain 26 Desa tidak melakukan 

pengendalian dengan memanfaatkan informasi LKDes karena hanya langsung 

turun kelapangan dan mengecek fisik secara langsung tanpa melihat lagi informasi 

yang ada di laporan keuangan. 
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Dari data yang diperoleh secara ringkas, pemanfaatan informasi LKDes 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu pemanfataan 

informasi LKDes untuk pertanggungjawaban dan perencanaan. Kelompok kedua 

yaitu pemanfataan informasi LKDes untuk pertanggungjawaban, perencanaan, dan 

pengambilan keputusan. Dan kategori ketiga yaitu pemanfataan informasi LKDes 

untuk pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan, dan 

pengendalian (Tabel 3). 

Tabel 3 

Pengelompokan Pemanfaatan Informasi LKDes 

Pengelompokan Pemanfaatan LKDes Jumlah Presentase 

Pertanggungjawaban dan Perencanaan 

 
1 1 

Pertanggungjawaban, Perencanaan dan 

Pengambilan Keputusan 

 

46 63 

Pertanggungjawaban, Perencanaan,  

Pengambilan Keputusan dan 

Pengendalian 

26 36 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Pemanfataan Informasi LKDes Dilihat dari Profil Perangkat Desa  

 Pemanfaatan informasi LKDes dilihat dari profil perangkat desa, profil 

perangkat desa yang dilihat adalah usia, lama menjabat dan pendidikan. Hasil yang 

diperoleh dari olah data pemanfaatan informasi LKDes ditunjukkan oleh grafik 

pada Gambar 2.  

 Perangkat desa yang memanfaatkan informasi LKDes secara 

pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian 

dilihat dari usia sejumlah 26 perangkat desa. Untuk perangkat desa yang 

memanfaatkan informasi LKDes secara pertanggungjawaban, perencanaan, dan 

pengambilan keputusan sejumlah 46 perangkat desa. Dan yang memanfaatkan 

informasi LKDes untuk pertanggungjawaban dan perencanaan sejumlah satu 

perangkat desa saja yang usianya lebih dari 55 tahun. 

Dari hasil crosstab pemanfaatan informasi LKDes dengan profil perangkat 

desa dalam lama menjabat secara pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pengendalian dimana sejumlah 13 perangkat desa. Untuk 
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pemanfaatan informasi LKDes secara pertanggungjawaban, perencanaan dan 

pengambilan keputusan sejumlah 46 perangkat desa. Dan pemanfaatan informasi 

LKDes untuk pertanggungjawaban dan perencanaan hanya dilakukan satu 

perangkat desa dengan lama menjabat kurang dari tujuh tahun. 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Gambar 2 

Grafik Pemanfaatan Informasi LKDes Dilihat dari Profil Perangkat Desa 

Pemanfaatan informasi LKDes yang dicrosstabkan dengan pendidikan terakhir 

memperoleh hasil untuk pemanfaatan secara pertanggungjawaban, perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pengendalian dilakukan oleh 26 perangkat desa. Untuk 

hasil pemanfaatan informasi LKDes secara pertanggungjawaban, perencanaan dan 

pengambilan keputusan dilakukan oleh 46 perangkat desa. Dan yang memanfaatkan 
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informasi LKDes untuk pertanggungjawaban dan perencanaan sejumlah satu 

perangkat desa saja dengan pendidikan terakhir SMA. 

Jika dilihat secara keseluruhan, yang memanfaatkan informasi LKDes 

secara pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan dan 

pengendalian mayoritas perangkat desa berusia antara 46 sampai 55 tahun dengan 

pendidikan terakhir SMA serta lama menjabat kurang dari tujuh tahun. Untuk 

pemanfaatan informasi LKDes yang melakukan pertanggungjawaban, perencanaan 

dan pengambilan keputusan memiliki pola yang sama dengan pemanfaatan 

informasi LKDes yang dilakukan secara keseluruhan. Contoh perangkat desa yang 

melakukan pemanfaatan informasi LKDes secara pertanggungjawaban, 

perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian adalah Kepala Desa 

Randusari. Beliau berusia 50 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sudah 

menjabat menjadi kepala desa selama tiga setengah tahun. Contoh untuk pola yang 

sama pada perangkat desa yang melakukan pemanfaatan informasi LKDes secara 

pertanggungjawaban, perencanaan dan pengambilan keputusan adalah Kepala Desa 

Candisari. Beliau berusia 52 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sudah 

menjabat menjadi kepala desa selama 3 tahun. kemudian untuk pemanfaatan 

informasi LKDes secara pertanggungjawaban dan perencanaan hanya dilakukan 

oleh satu perangkat desa yaitu Kepala Desa Selodoko. Beliau berusia 68 tahun 

dengan pendidikan terakhir SMA dan sudah menjabat menjadi kepala desa selama 

4 tahun. 

Dari hasil grafik pada Gambar 2 menunjukkan pola yang sama antara 

perangkat desa yang melakukan pemanfaatan informasi LKDes secara 

pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian 

maupun tidak dengan pengendalian menurut usia, lama menjabat dan pedidikan. 

Serta didukung dengan analisis dari contoh perangkat desa yaitu Desa Randusari, 

Candisari dan Selodoko. 
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Analisis Pemanfaatan Informasi LKDes Dilihat Dari Besaran Dana Diterima 

Desa 

Gambar 3 menunjukkan perangkat desa yang memanfaakan informasi 

LKDes dari besaran dana diterima desa yang dibagi menjadi dua kategorikan, yaitu 

menerima dana tinggi dan rendah. 

Hasil olah data menunjukkan bahwa pada pemanfaatan informasi LKDes 

dilihat dari besaran dana yang diterima desa memiliki pola yang sama, walaupun 

perangkat desa yang menerima dana tinggi lebih banyak pada pemanfaatan 

informasi LKDes secara pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pengendalian. Sedangkan untuk perangkat desa yang menerima dana 

rendah lebih banyak pada pemanfaatan informasi LKDes secara 

pertanggungjawaban, perencanaan dan pengambilan keputusan. Dikatakan 

memiliki pola yang sama karena perangkat desa yang menerima dana tinggi dan 

rendah sama-sama memanfaatkan informasi LKDes walaupun secara 

pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian atau 

secara pertanggungjawaban, perencanaan dan pengambilan keputusan. 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Gambar 3 

Grafik Pemanfaatan Informasi LKDes Dilihat dari Besaran Dana Diterima 

Desa  
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Contohnya di Desa Klari yang memanfaatkan informasi LKDes secara 

keseluruhan yaitu pertanggungjawaban, perencanaan, pengambilan keputusan dan 

pengendalian. Desa Klari termasuk desa yang menerima dana rendah. Semua 

kegiatan yang dilakukan di Desa Klari dimulai dengan musyawarah-musyawarah 

seperti musyawarah desa (musdes), musyawarah dusun (musdus) dan dipuncak 

musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah rencana pembangunan desa 

(musrenbangdes) dimana kepala desa, BPK, kadus dan masyarakat setelah 

mengalami perdebatan dalam musyawarah tersebut nantinya akan ada kesepakatan 

dalam mengambil keputusan untuk memprioritaskan kegiatan yang akan dilakukan 

desa pada tahun yang akan datang.  

Setelah desa melakukan perencanaan dan mengambil keputusan untuk 

kegiatan di periode yang akan datang, kepala desa beserta perangkat desa yang telah 

diberikan tugas akan menyusun laporan-laporan perencanaan yang dibutuhkan, 

serta melaksanakannya dilapangan. Di desa Klari saat melakukan pengerjaan 

kegiatan tersebut, kepala desa tidak hanya mengawasi secara langsung saja, tetapi 

saat bahan baku yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut dikirim ke lokasi, 

kepala desa akan mengecek langsung dan membandingkannya dengan laporan yang 

telah dibuat apakah barang tersebut telah sesuai atau tidak. Sebelum kepala desa 

mengecek langsung, yang bertugas untuk menangani keseluruhannya adalah TPK, 

saat barang tersebut dikirim ke lokasi TPK akan menyampaikannya kepada 

bendahara untuk melakukan administrasi, lalu bendahara akan meminta verifikasi 

dari sekretaris untuk ditandatangani oleh kepala desa. Dan kepala desa di desa Klari 

tidak hanya menandatangani saja, tetapi juga ikut turun ke lapangan. Desa Klari 

juga melakukan pertanggungjawaban dengan membuat Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ) yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala desa untuk diserahkan 

kepada Camat/Bupati.  

Untuk desa yang tidak melakukan pengendalian contohnya pada Desa 

Singosari. Walaupun Desa Singosari menerima dana tinggi, tapi desa tersebut tidak 

memanfaatkan informasi LKDes untuk pengendalian, kepala desa hanya 

melakukan pengawasan secara langsung di lapangan tanpa mengecek laporan yang 

ada. Lalu untuk Desa Selodoko yang menerima dana tinggi, kepala desa 

mengatakan bahwa informasi dari laporan keuangan tidak digunakan untuk 
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pengambilan keputusan karena untuk pengambilan keputusan dasarnya bukanlah 

informasi dari laporan keuangan tapi pendapat-pendapat dari masyarakatnya. Maka 

Desa Selodoko hanya memanfaatkan informasi laporan keuangannya untuk 

pertanggungjawaban dan perencanaan saja. 

 Dari contoh-contoh diatas, bahwa tinggi rendahnya penerimaan dana yang 

diterima desa pada pemanfaatan informasi LKDes secara pertanggungjawaban, 

perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian maupun secara 

pertanggungjawaban, perencanaan dan pengambilan keputusan tidak terlihat 

adanya perbedaan. Seperti yang terlihat di grafik yang menunjukkan pola yang 

sama serta didukung dengan analisis dari contoh desa-desa tersebut. 

SIMPULAN DAN KETERBATASAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa selama ini 

pemanfaatan informasi LKDes oleh 73 perangkat desa dari 73 desa yang mayoritas 

kepala desa di Kabupaten Boyolali lebih banyak memanfaatkan informasi LKDes 

untuk pertanggungjawaban, perencanaan dan pengambilan keputusan serta hanya 

36 persen yang memanfaatkan pada pengendalian. Pemanfaatan informasi LKDes 

tersebut ketika dilihat dari profil perangkat desa dan juga besaran dana yang 

diterima desa tidak mengindikasikan adanya perbedaan karena polanya yang sama.   

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak semua desa 

di kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali dipilih untuk menjadi sampel karena 

sampel yang diambil adalah desa yang mudah diakses. Kedua, terdapat beberapa 

desa yang melimpahkan responden kepada perangkat desa lain seperti sekretaris 

desa, bendahara desa dan kaur-kaur lain, karena kepala desa sedang tidak ditempat. 

Ketiga, belum ada standar untuk menetapkan indikator per pemanfaatan informasi 

laporan keuangan, sehingga pengukuran pemanfaatan informasi laporan keuangan 

diambil dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Saran dari penelitian ini 

adalah melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi LKDes 

khususnya secara pengendalian pada perangkat desa di Kabupaten Boyolali, dan 

bagi penelitian berikutnya yang akan meneliti topik serupa perlu pengukuran yang 

lebih standar.  

  




