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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1          Konsep Evaluasi 

Evaluasi merupakan dimensi yang paling penting dalam sebuah 

perencanaan. Evaluasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses monitoring dan 

penyesuaian yang dikehendaki oleh para pembuat kebijakan dalam menentukan 

atau meningkatkan kualitas sebuah kebijakan.  Menurut Wirawan dalam (Aljannah, 

Basri, & Yovita, 2016) Evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan dan 

menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar 

evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai 

objek evaluasi. Dalam (Goyena, 2017) Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh 

mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada 

konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana 

kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winamo 

(2008), secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut 

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan 

dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Nugroho dalam (Goyena, 2017) 

evaluasi dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama ialah 

untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu 

kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.  

Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa 

pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun 

terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan 

atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa 

yang akan datang. 
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2.1.1 Jenis-Jenis Evaluasi 

Dalam (Handbook On Planning, Monitoring and Evaluating for 

Development Results,2009) bahwa jenis-jenis evaluasi dibagi berdasarkan waktu 

dapat dibagi seperti berikut: 

1. Evaluasi Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan) yaitu penilaian terhadap 

kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan. Evaluasi yang sering 

digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas. 

2. Evaluasi midterm adalah tipe dari evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau 

kegiatan. 

3. Evaluasi final or terminal yaitu tipe dari evaluasi sumatif karena dilakukan 

menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program. 

4. Evaluasi ex-post yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan 

telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih 

program atau kegiatan tersebut selesai. 

Adapun pendekatan dalam melakukan evaluasi dalam materi 

pembelajaran model evaluasi perencanaan minggu ke 7 dibagi menjadi 3 yaitu 

evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi non formal. Evaluasi semu merupakan 

suatu pendekatan evaluasi yang bersandarkan pada informasi atau data yang valid 

dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Evaluasi semu juga sering dikatakan 

sebagai evaluasi kombinasi antara evaluasi formal dan evaluasi non formal. 

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya seperti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mengenai hasil kebijakan/program. Evaluasi 

non formal merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan dari teori atau 

kajian literatur yang valid dan dapat dipercaya.  

Berdasarkan pedoman evaluasi dan indikator kinerja pembangunan bahwa 

untuk ukuran kinerja  dari pembangunan yang dilakukan, bisa dibedakan menjadi 

beberapa tingkatan (Bappenas, 2004) adalah: 

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator ini mengukur jumlah sumber 

daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, 
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material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan 

kegiatan. 

2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator ini digunakan untuk mengukur 

keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik 

berupa fisik maupun non fisik. 

3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator ini digunakan untuk mengukur 

capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai 

dilaksanakan dan mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai 

kegiatan. 

4. Indikator dampak (impacts) yaitu indikator ini menunjukkan pengaruh, 

baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan 

atau kegiatan.  

Sedangkan menurut Listya (2010) dalam Ratnasari (2015) indikator 

sebuah program atau proyek dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana 

dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, memperoleh 

rekomendasi kebijaksanaan, serta membangun sistem monitoring untuk program 

pembangunan selanjutnya. Wulandari (2013) mengemukakan bahwa sebuah 

proyek atau kegiatan dikatakan selesai dibangun jika pembangunan tersebut 

diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan kualitas baik, serta 

memberikan kepuasan yang tinggi pada pengguna. Keberhasilan yang diperoleh 

dari terlaksananya seluruh kegiatan atau program agar masalah yang ada mampu 

diatasi dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Variabel yang menentukan keberhasilan dari kegiatan yang terlaksana 

yaitu dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian, kesesuaian penggunaan anggaran, 

kesesuaian rencana dengan kualitas hasil/output pembangunan, kepuasan hasil 

pembangunan, dan kesesuaian rencana dengan hasil/output pembangunan yang 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Ketepatan waktu penyelesaian 

Kegiatan atau program dikatakan berhasil dilaksanakan apabila pembangunan 

tersebut diselesaikan tepat waktu (Wulandari, 2013). 

2. Kesesuaian penggunaan anggaran 
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Kegiatan yang berhasil dilaksanakan maka pelaksanaanya harus tidak melebihi 

biaya proyek, mutu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan (Syah, 2004). 

3. Kesesuaian rencana dengan kualitas hasil/output pembangunan 

Kualitas bahan bangunan dari hasil fisik pembangunan yang dihasilkan sesuai 

dengan rencana kualitas bangunan yang telah ditetapkan (Wulandari, 2013). 

4. Kepuasan hasil pembangunan 

Bahwa sebuah proyek atau kegiatan dikatakan berhasil dilaksanakan jika 

pembangunan diselesaikan memberikan kepuasan kepada pihak yang 

menggunakan (Wulandari, 2013). 

5. Kesesuaian rencana dengan hasil/output pembangunan 

Tingkat keberhasilan proyek atau kegiatan meliputi kesesuaian bentuk 

prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, 

memperoleh rekomendasi kebijaksanaan untuk program selanjutnya.  

2.1.2 Kriteria Evaluasi 

Dalam mengevaluasi suatu program atau kebijakan diperlukan adanya 

suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan tersebut. 

Untuk mengetahui hal tersebut terdapat kriteria evaluasi yaitu sebagai berikut: 

1. Efektivitas  

Widodo (2013) mengatakan bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang 

mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas yang pada umumnya selalu dikaitkan 

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 

yang telah dicapai. 

2. Efisiensi 

Widodo (2013) menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha 

yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang 

biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. 

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan 

efisiensi. 
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3. Kecukupan 

Widodo (2013) bahwa kecukupan dalam sebuah kebijakan dapat dikatakan 

bahwa tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. 

Kecukupan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya 

masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur 

atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan 

kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu 

kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah 

satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan 

disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan 

dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar 

atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. 

4. Kesamaan  

Widodo (2013) bahwa kriteria ini erat kaitanya dengan rasionalitas legal dan 

sosial dan menunjuk pada pembagian akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda di kalangan masyarakat. Suatu program tertentu 

mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. 

5. Responsivitas 

Widodo (2013) yang berarti tanggapan sasaran yang berkenaan dengan seberapa 

jauh kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 

Empat hal yang mendasari lingkup dari proses evaluasi yaitu: 

1. Memahami dan mengetahui macam kebutuhan program dari para 

pengambil keputusan. 

2. Mendefinisikan sifat dan lingkup permasalahan. 

3. Menentukan tujuan yang besar dan terpercaya. 

4. Menentukan ukuran-ukuran secara menyeluruh.  
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Rangkaian prosesnya dilakukan pada setiap tahap proses kegiatan, mulai dari 

penilaian terhadap alternatif program, penilaian terhadap hasil dari alternatif 

program terpilih pembuatan pilihan-pilihan dari alternatif program, serta saat 

operasionalisasi dari program. 

2.2 Desa 

Dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017b) Desa 

merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada 

dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa 

Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam 

rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan 

desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan 

penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017b) Desa adalah  

 Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan :  

 prakarsa masyarakat 

 hak asal usul 

 hak tradisional 

 Diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI 

Syarat pembentukan Desa dicantumkan di Pasal 8 Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang syarat pembentukan desa:  

1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun 

2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah 

3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat 

4. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang 

mendukung, dan sebagainya. 
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Pendapatan desa yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Desa pada pasal 11 ayat 2 yaitu sepenuhnya menjadi kekayaan atau 

aset pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Desa, pada pasal 72 ayat 1 menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat 

bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 

2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

3. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota 

4. Dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

6. Hibah dan sumbangan pihak Ke-3  

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Sebagai salah satu data dasar pembangunan desa dan arahan penggunaan 

pendapatan desa tersebut, dalam Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Indeks Desa Membangun bahwa indeks desa membangun disusun untuk 

mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan 

peningkatan desa mandiri. Indeks Desa Membangunan disusun untuk memberikan 

panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan dan 

membangun desa tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Indeks 

Desa Membangun yang dihasilkan dari rata-rata indeks ketahanan ekologi, indeks 

ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan sosial setiap desa, untuk masing-masing 

indikator dapat dilihat pada tabel berikut:  
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TABEL II. 1  

INDIKATOR INDEKS DESA MEMBANGUN 

 

No Dimensi Variabel 

1 

Aspek Sosial Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan 

2. Keberdayaan masyarakat untuk 

kesehatan 

3. Jaminan kesehatan 

Pendidikan 4. Akses pendidikan dasar dan menengah 

5. Akses pendidikan non formal 

6. Akses ke pengetahuan 

Modal sosial 7. Memiliki solidaritas sosial 

8. Toleransi 

9. Rasa aman penduduk 

10. Kesejahteraan sosial 

Permukiman 11. Akses ke air bersih dan air minum 

layak 

12. Akses ke sanitasi 

13. Akses ke listrik 

14. Akses informasi dan komunikasi 

2 
Aspek 

Ekonomi 

15. Keragaman produksi masyarakat desa 

16. Tersedia pusat pelayanan perdagangan 

17. Akses distribusi logistik 

18. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan 

19. Lembaga ekonomi 

20. Keterbukaan wilayah 

3 
Aspek 

Ekologi 

21. Kualitas lingkungan 

22. Potensi atau rawan bencana alam 

Sumber: Kemendesa, 2020 

 

2.3 Program Dana Desa 

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana desa. Dana 

desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap 

desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus 

mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari 

pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. 
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Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 bahwa Dana Desa adalah dana 

APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan 

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Dana desa berdasarkan landasan 

hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:  

1. meningkatkan pelayanan publik di desa 

2. mengentaskan kemiskinan 

3. memajukan perekonomian desa 

4. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa  

5. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan  

 

2.4 Evaluasi Program Dana Desa 

Evaluasi program dana desa yang merupakan cara untuk memberikan 

pengetahuan yang cukup bagi pengambil keputusan publik dalam memahami 

permasalahan, tentang efektifitas strategi yang diterapkan (Nicholas Henry: 1992). 

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana 

Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang 

dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh 

Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari 

tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses 

pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. 

Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa 

sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian 

output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah 

ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan 

dana desa terdapat penyimpangan. 
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Menurut Nurcholis (2011:89) adapun tujuan dari program dana desa 

tersebut yaitu adalah untuk: 

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat 

3. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan 

4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagaman, sosial, budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial 

5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat 

7. mendorong peningkatan semangat akan gotong royong masyarakat 

8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) 

Secara umum, dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 8 indikator keluarga sejahtera menurut 

Badan Pusat Statistik Tahun 2017 adalah: 

1. Pendapatan 

Menurut BPS pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor 

formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Sajogyo 

(1977) menyatakan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi akan memberi 

peluang yang lebih besar untuk memilih pangan yang lebih baik dalam jumlah 

maupun mutu gizinya begitupun sebaliknya.  

2. Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga 

Pola konsumsi dan pengeluaran dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat 

kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran 

untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat 

kesejahteraan penduduk. 

3. Keadaan Tempat Tinggal 
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Terdiri dari 5 item penilaian yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan 

rumah, lantai dan luas lantai sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas 

yaitu keadaan permanen, semi permanen dan non permanen. 

4. Fasilitas Tempat Tinggal 

Dinilai dari pekarangan, hiburan, pendingin, sumber air, sumber penerangan, 

bahan bakar untuk memasak dan MCK. Fasilitas tempat tinggal yang 

dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu lengkap, cukup dan tidak ada.  

5. Kesehatan Anggota Keluarga 

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial untuk mengurangi angka 

kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan 

terhadap akses kesehatan. Indikator kesehatan anggota keluarga meliputi pangan 

yaitu pemenuhan akan gizi yang seimbang, sandang yaitu kemampuan untuk 

memenuhi keperluan seperti pakaian, alas kaki dan tutup kepala, dan kesehatan 

dalam hal menyediakan obat-obatan di rumah. Kesehatan anggota keluarga 

dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu bagus, cukup dan kurang.  

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 

Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis berupa jarak 

rumah sakit terdekat, jarak ke poliklinik, ataupun biaya berobat yang masih 

terjangkau oleh setiap keluarga. Kemudahan yang dikelompokkan menjadi 

mudah, cukup dan sulit. 

7. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan 

Terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan. 

Kemudahan mendapatkan fasilitas pendidikan dikelompokkan menjadi 3 kelas 

yaitu mudah, cukup dan sulit.  

8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi 

Terdiri dari 3 item yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status 

kepemilikan kendaraan. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang 

dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu mudah, cukup mudah dan sulit.  

Dibawah ini merupakan tabel indikator dan kriteria dari kesejahteraan 

masyarakat menurut BPS, 2017: 
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TABEL II. 2  

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

No Indikator Kriteria 

1 

Pendapatan Diatas UMK 

Dibawah UMK  

2 

Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga Kemampuan menabung 

Cukup (Antara pengeluaran dan 

pendapatan) 

Lebih besar pengeluaran daripada 

pendapatan 

3 

Keadaan tempat tinggal Non Permanen 

Semi Permanen 

Permanen 

4 

Fasilitas tempat tinggal Tidak Ada (Kurang) 

Cukup 

Lengkap 

5 

Kesehatan anggota keluarga Kurang 

Cukup 

Bagus 

6 

Kemudahan memasukkan anak ke jenjang 

pendidikan 

Sulit 

Cukup 

Mudah 

7 

Kemudahan mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

Sulit 

Cukup 

Mudah 

8 

Kemudahan mendapatkan fasilitas 

transportasi 

Sulit 

Cukup 

Mudah 

Sumber: BPS, 2017 
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2.5 Prinsip Penggunaan Dana Desa 

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa 

yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang 

meliputi antara lain: 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:1) lingkungan pemukiman; 2) 

transportasi; 3) energi; 4) informasi dan komunikasi. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) kesehatan 

masyarakat; 2) pendidikan dan kebudayaan. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 1) 

usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 2) 

usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, 

distribusi, dan pemasaran; 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif 

dalam pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan.  

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1) kesiapsiagaan 

menghadapi bencana alam; 2) penanganan bencana alam; 3) pelestarian 

lingkungan hidup. 

f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam 

musyawarah desa.  

Penggunaan dana desa perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu 

pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa, 

seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, semua 

kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, 
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dan secara hukum dan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah, dan 

terkendali. Sedangkan prinsip penggunaan dana desa sebagai berikut: 

 

TABEL II. 3  

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA 

 

Prinsip Uraian 

Keadilan  Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa 

membeda-bedakan. 

Kebutuhan Prioritas Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih 

dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 

sebagian besar masyarakat Desa.  

Kewenangan Desa Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa. 

Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. 

Swakelola dan berbasis 

sumber daya Desa 

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan 

pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, 

pikiran dan keteramapilan warga Desa dan kearifan lokal. 

Tipologi Desa Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik 

geografis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa atau 

perkembangan dan kemajuan Desa.  

 Sumber: Buku Pintar Dana Desa, 2017 

Adapun teknis penggunaan dana desa dalam Buku Pintar Dana Desa, 2017 

adalah sebagai berikut: 

1. 30 % dana desa dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan 70% dipergunakan untuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Dari 30% dana desa dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, 

operasional dan tunjangan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan 

tunjangan bagi anggota pemerintahan desa dan biaya operasional tim 

pelaksanaan dana desa. 

3. Dari 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaaan masyarakat baik 

dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, 
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BUMDesa, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa 

serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, 

RW, Karang Taruna, Linmas dan sebagainya.  

Lembaga pengelola dana desa yaitu adanya lembaga pelaksana yang 

terdiri dari tim pengarah tim pelaksana, tim pendamping, dan tim fasilitasi. Sesuai 

dengan namanya tim pengarah bertugas memberikan arahan dengan merumuskan 

kebijakan pelaksanaan dana desa, sedangkan tim fasilitasi bertugas untuk 

memfasilitasi untuk memperlancar pelaksanaan dana desa, tim teknis bertugas 

membantu tim pelaksana dari segi kelayakan teknis. Dan tim pendamping bertugas 

mendampingi tim pelaksana dalam melaksanakan program dana desa. 

 

2.6 Pembangunan Desa 

Pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Raharjo 

Adisasmita (2006:17) pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya 

mempercepat pembangunan pedesaan dengan menyediakan sarana prasarana untuk 

memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi 

daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa terdiri dari pembangunan fisik 

dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat atas pembangunan yang tampak oleh mata 

(Kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, 

fasilitas umum sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang 

tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama 

(Wresniwiro, 2012). Contoh pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan 

perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan, pembinaan masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat (Wresniwiro, 2012). 

Pembangunan desa dalam sistem pembangunan tidaklah berdiri sendiri 

melainkan memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan pembangunan 
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perkotaan dan daerah secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

pasal 78 menyebutkan bahwa: 

1. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan  melalui 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

3. Pembangunan desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.  

Dalam pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa, ( 

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Pemerintah 

Daerah dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pemerintah desa menyusun 

perencanaan pembangunan desa harus berangkat dari kewenangan desa dengan 

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan desa 

bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang 

lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara 

bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam membuat perencanaan 

program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. 

Bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa yang logis mengapa kegiatan 

tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa.  

Dalam hal penyusunan daftar program dan kegiatan pembangunan harus 

melibatkan masyarakat desa, menyepakati urutan daftar masalah berdasarkan 

penelaahan berat ringannya masalah dan sesuai kemampuan dan kondisi 

masyarakat. Adapun tujuan dari penentuan peringkat masalah adalah: 

a. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang dilakukan dengan 

segera. 

b. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk 

segera dipecahkan. 



48 

 

 

 

c. Diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan 

pembangunan. 

d. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada di 

desanya. 

Sedangkan cara untuk menentukan kegiatan yang menjadi prioritas adalah: 

1. Daftar permasalahan pada formulir sebelumnya dibuat format baru dengan 

menambah kolom skor. 

2. Kaji dan bandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan 

kriteria yang ada dan beri skor 1-5. 

3. Seluruh masalah dibandingkan dengan satu kriteria terlebih dahulu setelah 

selesai baru dilakukan dengan kriteria yang lain dan seterusnya. 

4. Setelah selesai jumlahkan nilai dari masing-masing masalah. 

5. Urutkan prioritas berdasarkan pada nilai tertinggi hingga terendah. 

6. Kalau terjadi masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali 

kriteria yang mempunyai nilai sama. 

Dalam musyawarah tingkat desa dalam menyusun kegiatan dan program 

pembangunan juga membahas atau melakukan kajian tindakan pemecahan masalah. 

Langkah-langkah dalam pengkajian tindakan masalah adalah sebagai berikut: 

a. Menguraikan masalah untuk mencari penyebabnya. 

b. Menguraikan potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab 

masalah. 

c. Membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang 

tersedia. 

d. Menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk mencari masalah. 

e. Memilih kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah. 

Setelah dilakukan pengkajian terhadap tindakan pemecahan masalah, 

perlu dilanjutkan dengan langkah penentuan peringkat tindakan. Langkah ini 

dimaksudkan untuk menentukan tindakan apa yang perlu didahulukan atau 

diprioritaskan. Tindakan yang diprioritaskan untuk dilakukan merupakan hasil 

pertimbangan para peserta musrenbangdes berdasarkan 3 kriteria penilaian, yaitu 
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pemenuhan kebutuhan orang banyak, dukungan terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat, dan dukungan potensi yang tersedia. Tahap selanjutnya adalah tim 

penyusun rencana pembangunan desa melakukan rekapitulasi usulan rencana 

kegiatan pembangunan desa dan hasil rekapitulasinya dituangkan dalam laporan 

hasil pengkajian keadaan desa. 

RPJMDesa berlaku selama 6 tahun. Dalam perjalanan implementasi 

RPJMdesa dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap isinya. Kepala 

Desa dapat mengubah RPJMDesa jika: 

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan. 

2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Sedangkan dalam hal pedoman penggunaan dana desa dalam Buku Pintar 

Dana Desa, (2017) bahwa dana desa diperbolehkan digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang bukan menjadi prioritas sepanjang kegiatan tersebut merupakan 

sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa 

serta sudah disepakati dalam musyawarah desa. Sejalan dengan sasaran 

pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan 

dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi 

terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan 

hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.  Prinsip-

prinsip pembangunan pedesaan yaitu transparansi, partisipatif, dapat dinikmati 

masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.  

 

2.7 Kebermanfaatan dan Kepuasan Masyarakat 

Kebermanfaatan menurut Davis (1989:320) dalam Dea (2017) persepsi 

kebermanfaatan adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu 

penggunaan objek tertentu dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang. 



50 

 

 

 

Menurut Venkatesh dan Davis (2000:201) dalam Dea (2017) indikator yang 

digunakan dalam mengetahui persepsi kebermanfaatan suatu objek yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja individu 

2. Menambah tingkat produktivitas individu 

3. Meningkatkan efektivitas kinerja individu 

4. Bermanfaat bagi individu 

Kebermanfaatan juga didukung oleh tingkat kepuasan yang dirasakan 

oleh masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kebermanfaatan serta kepuasan 

akan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya 

(Mowen, 1995). Oleh karena itu, badan usaha harus dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan keinginan masyarakat serta memberikan manfaat yang dihasilkan 

dari suatu produk tersebut sehingga dapat dikatakan masyarakat tersebut puas. 

Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif.  

Kepuasan masyarakat sebagai konsumen menurut Kotler, (2014)  

dibedakan menjadi 2 yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. 

Kepuasan fungsional yaitu kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian 

suatu produk sedangkan kepuasan psikologikal yaitu kepuasan yang diperoleh dari 

atribut yang tidak berwujud. Masing-masing kepuasan tersebut dipengaruhi oleh 

kebutuhan dan keinginan dari masyarakat tersebut.  

 

2.8 Sintesis Literatur 

Kajian pustaka yang telah dilakukan yang bersumber dari berbagai macam 

literatur yang dijadikan peneliti sebagai dasar melakukan penelitian. Hasil kajian 

literatur yang telah dilakukan digunakan untuk menemukan variabel yang masih 

memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini 

merupakan tabel ringkasan mengenai sintesis kajian literatur mengenai kajian 

penggunaan dana desa.
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TABEL II. 4  

SINTESIS LITERATUR 

 

No Aspek Sumber Defenisi 

1 

Pengertian 

Evaluasi  

(Goyena, 2017) Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan 

kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara 

harapan dengan kenyataan. 

Wirawan dalam 

(Aljannah, Basri, & 

Yovita, 2016) 

Evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, 

menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan 

mengenai objek evaluasi. 

Anderson dalam 

Winamo (2008)  

evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Nicholas Henry, 1992 Evaluasi program merupakan cara untuk memberikan pengetahuan yang cukup bagi pengambil 

keputusan public dalam memahami problem tentang sebab yang dilakukan sebelumnya. Guna 

mengurangi problem, serta tentang kegiatan pengamatan/observasi terhadap efektivitas dari program 

tertentu. 

2 

Kriteria 

Evaluasi 

Widodo,2013 1. Efektivitas yaitu pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Efisiensi yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. 

3. Kecukupan yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. 

4. Kesamaan yaitu rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada pembagian akibat dan usaha antara 

kelompok masyarakat.  

5. Responsivitas yaitu tanggapan sasaran yang berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat 

memuaskan kebutuhan akan masyarakat.  
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No Aspek Sumber Defenisi 

Modul Teknik Evaluasi 

Perencanaan 

1. Relevansi yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan pelaku 

kebijakan yang harus menjawab pertanyaan yang tepat di waktu yang tepat. 

2. Signifikansi yaitu memberikan informasi yang baru dan penting untuk memberikan kejelasan. 

3. Validitas yaitu memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata 

dari program. 

4. Kepercayaan yaitu harus berisi bukti-bukti bahwa kesimpulan harus didasarkan atas informasi 

pengukuran yang jelas dan konsisten. 

5. Objektivitas yaitu menghasilkan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak bias. 

6. Ketepatan Waktu yaitu memberikan informasi yang tersedia pada waktu keputusan itu dibuat. 

7. Daya Guna yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan dan dipahami oleh pengambil 

keputusan dan pelaku keputusan. 

Dunn, 2003 1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 

3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah? 

4. Perataan yaitu apakah manfaat dan biaya didistribusikan dengan merata? 

5. Responsibilitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi kelompok tertentu? 

6. Ketepatan yaitu apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? 

3 

Pengertian Desa Undang-undang No 6 

Tahun 2014 Tentang 

Desa 

Desa adalah desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Buku Pintar Dana 

Desa, 2017 

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh 

berkembang dan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia 

Sunarjo, 2017 dalam 

Suprihatini (2007:3) 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam 

suatu wilayah tertentu.  

Raharjo (2010,28) Desa adalah sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan 

juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian. 
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No Aspek Sumber Defenisi 

  

4 

Pembangunan 

Desa 

Undang-undang No 6 

Tahun 2014 Tentang 

Desa 

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.  

Peraturan Menteri 

Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi No 3 

Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa 

Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten 

maupun provinsi karena pembangunan desa harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, 

antar kecamatan dan kabupaten, serta antar kabupaten. 

Siti Muslihah, Hilda 

Octaviana dan 

Sriniyati, 2019 

pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak 

hanya mencakup pembangunan fisik tapi juga non fisik.  

Raharjo Adisasmita 

(2006:17) 

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui 

penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat 

pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.  

Undang-undang No 6 

Tahun 2014 Tentang 

Desa 

Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan adalah transparansi atau keterbukaan, partisipatif, akuntabel, 

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dapat dinikmati 

masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan.  

5 

Dana Desa Buku Pintar Dana 

Desa, 2017 

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Siti Muslihah, Hilda 

Octaviana dan 

Sriniyati, 2019 

Adanya Dana Desa  dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik terhadap 

pembangunan maupun kesejahteraan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan 

dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis.  
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No Aspek Sumber Defenisi 

Fitri, 2015 Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan 

yang tidak mengorbankan kepentingan publik.  

6 

Penggunaan 

Dana Desa 

Peraturan Menteri 

Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi No 19 

Tahun 2017 tentang 

Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2018 

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan desa 

Wardhana,2018 Penggunaan Dana Desa harus diawasi supaya tidak disalahgunakan agar sepenuhnya Dana Desa 

digunakan untuk kepentingan masyarakat.  

Buku Pintar Dana 

Desa, 2017 

Penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi 

terwujudnya kemandirian desa.  

Prinsip penggunaan Dana Desa: 

1. keadilan 

2. kebutuhan prioritas 

3. kewenangan desa 

4. partisipatif 

5. swakelola dan berbasis sumber daya 

6. tipologi desa 

7 

Proporsi 

Penggunaan 

Dana Desa 

Buku Laporan Kajian 

Sistem Pengelolaan 

Keuangan 

Desa:Alokasi Dana 

Desa dan Dana Desa, 

2015 

Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap 

dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional 

serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.  
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No Aspek Sumber Defenisi 

8 

Kepuasan 

Masyarakat 

Kotler, 2014 Kepuasan masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Kepuasan fungsional yaitu kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk 

2. Kepuasan psikologi yaitu merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak 

berwujud. 

9 

Kepuasan 

Masyarakat 

Hendy,2004 Dimensi kualitas yang menentukan tingkat kepuasan (utility) yang diterima oleh masyarakat setelah 

menggunakan barang dan jasa yaitu: 

1. Performance (kinerja), yang berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk dasar dari sebuah produk 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi) yaitu sejauh mana karakteristik 

operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu 

4. Features (fitur) yaitu karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi 

produk  

5. Reability (reabilitas) yaitu produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode 

tertentu 

6. Aesthetics (estetika) yaitu berhubungan dengan bagaimana penampilan produk 

7. Perceived quality (kesan kualitas) sering dibidang merupakan hasil dari penggunaan 

pengukuran yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung 

8. Serviceability meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi. 

10 

Persepsi 

Kebermanfaatan  

Venkatesh dan Davis 

(2000:201) dalam Dea 

(2017) 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui persepsi kebermanfaatan yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja individu 

2. Menambah tingkat produktivitas individu 

3. Meningkatkan efektifitas kinerja individu 

4. Bermanfaat bagi individu 

11 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

BPS, 2017 Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rata-rata pendapatan per bulan, rata-rata 

pengeluaran per bulan, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kemudahan mendapatkan 

pelayanan kesehatan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, kemudahan mendapatkan fasilitas 

pendidikan, dan kualitas kesehatan anggota keluarga. 

Sumber:Hasil Analisis, 2019 
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TABEL II. 5  

SINTESIS VARIABEL 

 

No Variabel Sub Variabel Justifikasi Sumber 

1 

Penggunaan dana 

desa 

• 70% Pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

• 30% Operasional pemerintahan 

desa 

Merupakan pedoman pembagian  proporsi penggunaan dana 

desa. 

Buku Pintar Dana Desa, 

2017 

2 

Tingkat 

kesejahteraan 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat: 

Pendapatan rumah tangga, 

pengeluaran rumah tangga, keadaan 

tempat tinggal, fasilitas tempat 

tinggal, kesehatan anggota keluarga, 

kemudahan mendapatkan fasilitas 

transportasi, kemudahan 

mendapatkan fasilitas pendidikan 

maupun fasilitas kesehatann serta 

kondisi kesehatan anggota keluarga. 

Merupakan tujuan utama dari program dana desa  Permendesa PDTT No.19 

Tahun 2017 

3 
Kepuasan 

masyarakat  

Kepuasan fungsional  Merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau 

pemakaian suatu produk  

Kotler, 2014 

 

4 

Persepsi 

kebermanfaatan 

Bidang manfaat 

Manfaat sosial, manfaat ekologi dan 

manfaat ekonomi 

Untuk mengetahui penggunaan suatu objek yang dapat 

memberikan manfaat dan meningkatkan prestasi kinerja 

seseorang. 

Kemendesa, 2020 
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No Variabel Sub Variabel Justifikasi Sumber 

5 

Evaluasi dana desa  • Output  

• Dampak dari Dana Desa 

Salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap penggunaan 

Dana Desa tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan 

prioritas yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. 

Buku Pintar Dana Desa, 

2017 

Sumber: Hasil Analisis,2019 

 


