
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia ialah negara kepulauan dengan unit pemerintahan terkecilnya 

adalah desa dengan memiliki jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, pengertian 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 (NKRI). 

Pemerintah berupaya melakukan pembangunan ekonomi dengan cara 

melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi 

masyarakat ialah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa menurut Undang-Undang No. 

6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Ada beberapa bentuk program yang dibuat oleh pemerintah dalam 

melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah 

pedesaan salah satunya ialah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
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Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan 

Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pengertian Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengertian 

kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi desa 

guna untuk mewadahi aktivitas dan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena 

itu, setiap desa memiliki potensi sumber daya alam maupun kekayaan yang 

berbeda-beda yang wajib untuk dikelola guna mencukupi kebutuhan desa dan 

mensejahterakan masyarakat desa. Kirowati dan Dwi (2018) menyatakan bahwa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh 

masyarakat desa yaitu dari desa , oleh desa, dan untuk desa. Jadi dalam 

pengelolaannya, seluruh elemen masyarakat desa merupakan salah satu peran 

penting dalam keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Menurut Arindhawati dan 

Utami (Nuha dan Masrunik, 2017) BUMDes memiliki peranan terhadap 

peningkatan pendapatan asli desa dan harus bisa memperlihatkan hasilnya, 
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sehingga perlu melaporkan informasi yang ada guna memberikan laporan yang 

transparan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Febriyani dkk (2018) 

menyatakan hal penting dalam proses pengelolaan BUMDes yaitu diperlukan 

suatu pelaporan dan pengelolaan yang transparan bagi masyarakat dan 

pemerintah. 

Pada penelitian terdahulu, Febriyani dkk. (2018) melakukan penelitian 

tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan 

ekonomi Desa Abiantuwung menunjukkan hasil bahwa BUMDes Desa 

Abiantuwung telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan 

perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, selain itu pengelolaan pada 

BUMDES di Desa Abiantuwung sangat tertata dengan berpacu pada peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun BUMDes belum maksimal dalam 

menjalankan unit-unit usahanya. Kemudian Emawaty dan Adiarrahman (2018) 

dalam penelitiannya strategi peningkatan pendapatan desa melalui adaptasi dan 

inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumber Agung Kecamatan 

Margo Tabir Kabupaten Merangin menyebutkan bahwa penetapan strategi 

pengelolaan Berkah Anyar sebagai nama BUMDes yang akan dijalankan dengan 

4 unit usaha yaitu sewa tenda, gerai pulsa/counter hp, simpan pinjam, dan sewa 

ruko. Dan yang baru terealisi yaitu sewa tenda, gerai pulsa/counter hp, dan sewa 

ruko. 

Kirowati dan Dwi (2018) melakukan penelitian mengenai pengembangan 

desa mandiri melalui BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa yang dilaksanakan di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten 
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Magetan menghasilkan penelitian bahwa pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) manfaatnya bisa dirasakan oleh warga Desa Temboro, 

Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dengan membuka usaha baru, merekrut 

tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan 

keikutsertaan dalam pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap 

ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Selanjutnya Arindhawati dan Utami 

(2020) melakukan penelitian mengenai dampak keberadaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) terhadapa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

dilakukan di Desa Ponggok, Desa Tlogo, Desa Ceper dan Desa Manjungan 

Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat meskipun ada salah satu BUMDes yang belum bisa 

menyumbang ke PADes dan belum ada imbalan tetapi masyarakat mendukung 

keberadaan BUMDes dengan jiwa sosialnya yang tinggi untuk ikut andil dalam 

memajukan BUMDes tersebut dan masyarakat merasa perbedaan sebelum dan 

setelah ada BUMDes. 

Berdasarkan penelitian Ningrum (2020) mengenai analisis pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 

dan peningkatan pendapatan asli desa menunjukkan hasil bahwa BUMDes 

Raharjo telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia namun belum bisa berkontribusi 

untuk pendapatan asli desa karena BUMDes masih tahap pengembangan. Mulya 

(2020) melakukan penelitian mengenai upaya Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Tuan Tuha dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kedanton 
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Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa upaya 

BUMDes berjalan dengan baik melalui tahapan penyadaran, pelatihan, 

pendampingan dan evaluasi dan memiliki unit kegiatan usaha seperti sinpan 

pinjam dan pengembangan usaha kripik singkong, makaroni, penjahit, brand baju 

clothing, steam motor hidrolik dan jasa molen. Hasil dari penelitian ini bahwa 

dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di harapkan masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada 

di Desa Kedaton. 

Arindhawati dan Utami (2020) menyatakan bahwa faktor kesuksesan 

BUMDes dipelopori oleh beberapa aspek antara lain kepemimpinan kepala desa, 

aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan fisik daerah menggunakan prinsip 

tata kelola yang benar akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan 

masyarakat desa. Adanya BUMDes bisa berpengaruh pada sektor ekonomi dan 

sosial yang dapat mentransisi hubungan antar masyarakat dan dapat memberikan 

tambahan pendapatan asli desa, kesuksesan BUMDes dapat dilihat dari 

peranserta BUMDes terhadap desa serta masyarakat dalam meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya seberapa lama 

bumdes tersebut didirikan. 

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi pada tahun 2020 tercatat ada 45.549 BUMDes di Indonesia, 

namun masih banyak BUMDes di Indonesia yang belum beroperasi dengan baik. 

(www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2020- 

diarahkan-untuk-sektor-produktif-dan-padat-karya/) Diakses  pada   tanggal   1 

http://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2020-diarahkan-untuk-sektor-produktif-dan-padat-karya/
http://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2020-diarahkan-untuk-sektor-produktif-dan-padat-karya/
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November 2020. Menurut Bapak Cepto dari Kantor Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo hingga 

tahun 2020 telah memiliki sekitar 281 unit BUMDes, dari 281 tersebut terdapat 

indikator maju, berkembang, dan pemula. Penilaian indikator tersebut 

berdasarkan kelengkapan data yang diisi oleh setiap BUMDes . Hal tersebut 

perlu perhatian khusus dari pemeritah agar BUMDes dapat berjalan dengan 

semestinya dan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi desa dan masyarakat. 

Peran BUMDes bagi desa yaitu untuk menciptakan peluang usaha, membuka 

lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan 

perekonomian di desa, membantu mengembangkan potensi-potensi sumber daya 

alam maupun manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi. 

BUMDes merupakan wadah bagi desa untuk mengembangkan potensi yang ada 

di desa dan upaya pemerintah agar ekonomi di desa dapat berkembang dengan 

baik. BUMDes akan berjalan dengan lancar apabila pengelolaan dari BUMDes 

tersebut telah benar. 

Adapun salah satu desa yang mendirikan BUMDes adalah Desa Ngebel 

yang diberi nama BUMDes Barokah, BUMDes Barokah berdiri pada tanggal 4 

Juni 2015 namun Bumdes Barokah pernah vakum dan mulai aktif kembali pada 

tahun 2018. BUMDes Barokah hanya memiliki satu unit usaha yaitu unit sewa. 

Unit sewa pada BUMDES Barokah adalah sewa terop dan panggung. Pada 

tahun 2020 BUMDes Barokah membuka unit usaha baru yaitu unit wisata. 

Wisata tersebut diberi nama Ngebel Advanture Park (NAP). 
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Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Daerah pada tahun 2020 : 

Tabel 1.1Tingkat Perkembangan BUMDES di Kecamatan Ngebel 
 

Nama Desa Nama Bumdes Nilai 
Perkembangan 

Indikator 

DESA 
NGROGUNG 

BERKAH ABADI 65 BERKEMBANG 

DESA 
WAGIRLOR 

MUKTI ABADI 57,5 BERKEMBANG 

DESA TALUN SUMBER URIP 55 BERKEMBANG 

DESA 
GONDOWIDO 

MITRA ARTHA 
SEJAHTERA 

47,5 BERKEMBANG 

DESA PUPUS SUMBER 
MAKMUR 

61,25 BERKEMBANG 

DESA 
NGEBEL 

BAROKAH 46,25 BERKEMBANG 

DESA SEMPU MANUNGGAL 65 BERKEMBANG 

Sumber : Data BUMDES Tahun 2020 Kabupaten Ponorogo 

 

Berdasarkan pada tabel 1.1 tingkat perkembangan BUMDes di 

Kecamatan Ngebel menunjukkan bahwa BUMDes Barokah tergolong indikator 

BUMDes yang masih berkembang di Kecamatan Ngebel dan BUMDes Barokah 

memiliki nilai perkembangan yang paling rendah diantara Desa lainnya di 

Kecamatan Ngebel. 

Pengelolaan BUMDes Barokah Desa Ngebel bersifat fleksibel yang 

memiliki makna bahwa dalam penngelolaannya setiap ada transaksi dalam 

kegiatan unit usaha dilakukan pencatatan dalam buku kas dan pengurus 

melakukan pengelolaan masih sederhana. Namun, pencatatan masih dilakukan 
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secara manual belum menggunakan pencatatan secara teknologi. Pengelolaan 

keuangan BUMDes tidak lepas dari pengelolaan keuangan Desa karena 

penyertaan modal paling besar berasal dari Dana Desa. 

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian 

lebih dalam mengenai pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa 

Ngebel Kecamataan Ngebel Kabupaten Ponorogo dengan judul “ANALISIS 

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BAROKAH 

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA di 

DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO.” 

B. Perumusan Masalah 

 

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai kondisi yang memerlukan 

jawaban melalui suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDes Barokah di Desa Ngebel pada tahun 

2018-2020 ? 

2. Apakah Pengelolaan BUMDes Barokah di Desa Ngebel pada tahun 2018- 

2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 ? 

3. Apakah BUMDes Barokah Ngebel pada tahun 2018-2020 sudah 

berkontribusi dalam memberikan Pendapatan Asli Desa ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengelolaan BUMDes Barokah Ngebel pada tahun 2018- 

2020. 

2. Mengetahui pengelolaan BUMDes Barokah Ngebel pada tahun 2018- 

2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 

Tahun 2018. 

3. Mengetahui kontribusi BUMDes Barokah Ngebel pada tahun 2018-2020 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. 

2. Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi akademisi 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai 

referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi, dan dapat 

berguna sebagai bahan bacaan atau literatur bagi akademisi yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu Akuntansi Sektor 

Publik. 

b. Bagi instansi 

 

Memberikan informasi tambahan mengenai indikator-indikator yang 

dapat dipengaruhi oleh pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam kegiatan operasinya. 
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c. Bagi Mahasiswa 

 

Menambah referensi bacaan bagi mahasiswa sebagai perbandingan 

yang akan datang dalam melakukan penelitian yang berkaitan 

tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

d. Bagi peneliti 

 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi sektor 

publik mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

terhadap pendapatan asli desa. 
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