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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat kesejahteraaan setiap daerah di Bangka Belitung belum merata, 

permasalahan mengenai kemiskinan, pengangguran dan kesulitan mencari 

lapangan pekerjaan, hingga pembangunan yang belum merata masih menjadi 

masalah yang harus diatasi.Berdasarkan data Badan Pusat StatistikProvinsi 

Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2018 angka kemiskinan mencapai 5,25% 

dan pada September 2018 turun menjadi 4,77%, sedangkan angka pengangguran 

terbuka Februari 2018 sebesar 3,61%, pada Agustus 2018 naik menjadi 3,65% dan 

pada Februari 2019 turun menjadi 3,39%. Angka kemiskinan dan pengangguran 

ini harus ditekan menjadi sekecil mungkin agar kesejahteraan daerah dapat 

ditingkatkan. Salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan daerah 

yaitudengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa dengan cara mendorong 

perekonomian desa melalui kewirausahaan desa.  

Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sedang digalakkan 

pemerintah untuk memajukan perekonomian daerah. Kesejahteraan desa 

merupakan tolak ukur dari kemiskinan atau tidaknya suatu daerah.Upaya yang 

diharapkan dapat menumbuhkan dan memajukanperekonomian 

pedesaanyaitudengan pembentukan kelembagaan ekonomi desa yang dikelola 

penuh masyarakat desa mulai dari pengelolaan potensi yang akan menyebabkan 

permintaan pasar dan tidak lagi didirikan menurut instruksi pemerintah tetapi 
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kemandiriandan keinginan masyarakat desa (Wijaya, 2018: 91). Wujud upaya 

nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

desadan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desadalam 

pertumbuhan dan pengembangan kesejahteraan dengan mendirikan lembaga 

ekonomi desa(Ansari:2013). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam 

lembaga ekonomi desayang dikembangkan pemerintah maupun masyarakat desa 

yang kemudian disebut Badan Usaha Milik Desa (Prabowo:2014). 

Pembentukan BUMDes telah diatur dalamPermendagri Nomor 39 Tahun 

2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang berbunyi “untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat 

pedesaan dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan  maka dibentuklah badan usaha milik desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pemerintah juga telah menerbitkan 

Permendesa Nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan 

Pembubaran BUMDes. 

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  dinyatakan 

bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dibentuk 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa guna mengelola faktor-

faktor ekonomi desa yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 

penyertaan dari alokasi kekayaan desa. Dalam pendapat lain,Wijaya (2018) 

mengatakan bahwa BUMDes mempunyai peran penting dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desayang bertindak sebagai suatu 

lembaga perekonomian desa. 
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Salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

yang telah gencar menggalakkan pembangunan BUMDes adalah Kabupaten 

Bangka. Hal ini dapat dilihat dari data pembentukan BUMDes diseluruh desa di 

Kabupaten Bangka yang terdiri dari 62 desapada tabel berikut ini. 

Tabel I.1 Persentase Pembentukan BUMDes di Kabupaten Bangka 

No Tahun Jumlah BUMDes Terbentuk Persentase 

1 2012 3 4,8% 

2 2013 3 4,8% 

3 2014 5 8,1% 

4 2015 7 11,3% 

5 2016 15 24,2% 

6 2017 13 21% 

7 2018 16 25,8% 

 Total 62 100% 

Sumber: Bidang Pemberdayaan UsahaEkonomi Masyarakat dan Desa, 2018 

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat perkembangan pembentukan BUMDes 

dari 62 desa yang terdapat di Kabupaten Bangka, dimana pada tahun 2012 

terdapat 3 BUMDes yang terbentuk, pada tahun 2013 dengan 3 BUMDes yang 

terbentuk, tahun 2014 terdapat 5 BUMDes yang terbentuk, tahun 2015 terdapat 7 

BUMDes yang terbentuk, kemudian pada tahun 2016 terdapat 15 BUMDes yang 

terbentuk, selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 13 BUMDes yang terbentuk dan 

pada tahun 2018 terdapat 16 BUMDes yang terbentuk sehingga total BUMDes 

yang terbentuk berjumlah 62 BUMDes dari 62 desa dengan jumlah persentase 

100%. 

 Dari 62 desa di Kabupaten Bangka yang telah membentuk 

BUMDesterdapat beberapa BUMdes yang sudah cukup lama berdiri dan telah 

mendapat penghargaan sebagai BUMDes terbaik nasional dan provinsi maupun 
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kabupaten yang dua diantaranya yaitu BUMDes “Pagarawan”Desa Pagarawan 

dan BUMDes “Andal Berdikari”Desa Dalil.  

BUMDes “Pagarawan” terbentuk pada tanggal 25 November 2011 dan 

sampai tahun 2018 telah memiliki 5 (lima) unit usaha yaitu unit simpan pinjam, 

unit pasar desa, unit sap prodi (sarana pertanian), unit pengangkutan sampah dan 

unit sewa peralatan. BUMDes “Pagarawan” juga telah mendapatkan penghargaan 

BUMDes terbaik sebagai BUMDes Percontohan Mandiri dari Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 dan mendapat peringkat 

tiga BUMDes terbaik sekabupaten Bangka pada tahun 2018.  

Sementara itu BUMDes “Andal Berdikari” terbentuk pada tanggal 20 

Oktober 2014 dan sampai tahun 2018 telah memiliki 5 (lima) unit usaha yaitu unit 

usaha perkebunan, unit simpan pinjam, unit jasa pariwisata, unit agen 46 dan unit 

usaha renting. BUMDes “Andal Berdikari”juga telah mendapat penghargaan 

sebagai BUMDes terbaik nasional kategori Rintisan Tourism-Natural pada tahun 

2016 dari Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal.  

Sebagai sebuah institusi usaha, BUMDes wajib menyusun laporan 

keuangan yang jujur dan transparan. Laporan keuangan bagi BUMDes sangat 

penting untuk menjadi bahan kontrol dan evaluasi, dan juga menjadi rujukan 

untuk langkah pengembangan BUMDes. BUMDes harus mencatat secara detail 

setiap transaksi dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam laporan keuangan 

yang mudah dimengerti(BERDESA.COM).Dalam praktiknya terdapat berbagai 

macam laporan keuangan, menurut Ariefiansyah (2012:12) laporan keuangan 
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terdiri neraca/laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan 

laporan perubahan modal. 

Dengan adanya laporan keuangan maka dapat dilakukan penilaian kinerja 

keuangan. Menurut Fahmi (2014: 2) kinerja keuangan merupakan suatu analisis 

yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan telah menerapkan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.  Penilaian kinerja keuangan tidak serta-merta hanya dengan melihat 

hasil laporan keuangan saja, namun dapat dilakukan penilaian secara mendalam 

melalui analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Analisisrasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang 

ada dalam laporan keuangan antara satu komponen dengan komponen dalam satu 

laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan yang 

berbeda dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya dalam satu 

periode maupun beberapa peiode (Kasmir, 2017:104). 

Analisis laporan keuangan perlu melakukan pemeriksaan atas berbagai 

aspek kesehatan keuangan perusahaanagar dapat mengevaluasi kondisi keuangan 

perusahaan dan kinerjanya.Umumnya alat yang digunakan selama pemeriksaan 

ini adalah rasio keuangan, dengan membagi satu angka dengan angka lainnya 

yang menghubungkan dua buah data keuangan (Van Horne dan Wachowicz, 

2013: 163).Analisis laporan keuangan guna menilai kinerja keuangan 

suatuperusahaan tidak hanya dilakukan untuk perusahaan besar namun juga dapat 

dilakukan untuk semua skala usaha baik usaha kecil, menengah, dan termasuk 

BUMDes. 
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 Untuk mempermudah dalam menganalisis laporan keuangan BUMDes 

berikut penulis sajikan laporan keuangan BUMDes dari tahun 2015-2017. 

Tabel I.2Laporan Keuangan BUMDes “Pagarawan” Periode 2015-2017 

No Periode Aktiva (Rp) Laba Bersih (Rp) 

1 31 Desember 2015 305.115.278 60.274.178 

2 31 Desember 2016 414.291.253 83.115.153 

3 31 Desember 2017 436.626.186 82.000.086 

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes “Pagarawan”, 2018 

Berdasarkan Tabel I.2 dapat dilihat aktiva BUMDes “Pagarawan” periode 

2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahun sedangkan laba bersih BUMDes 

masih mengalami fluktuatif dimana pada periode 2015 jumlah aktiva yang 

dimiliki sebesar Rp.305.115.278,00 sedangkan laba bersih yang didapatkan 

sebesar Rp.60.274.178,00,kemudian pada periode 2016 jumlah aktiva yang 

dimiliki mengalami peningkatanmenjadi Rp.414.291.253,00,sedangkan laba 

bersih mengalami peningkatan menjadi Rp.83.115.153,00, dan pada periode 2017 

jumlah aktiva yang dimiliki mengalami peningkatan menjadi Rp.436.626.186,00 

sedangkan laba bersih mengalami penurunan menjadi Rp.82.000.086,00. 

Tabel I.3 Laporan Keuangan BUMDes “Andal Berdikari” Periode 2015-2017 

No Periode Aktiva (Rp) Laba Bersih (Rp) 

1 31 Desember 2015 215.263.206,48 28.106.956,48 

2 31 Desember 2016 263.830.086,11 54.659.379,63 

3 31 Desember 2017 197.130.511,45 15.990.175,34 

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes “Andal Berdikari”, 2018 

Berdasarkan Tabel I.3 dapat dilihat bahwa jumlah aktiva dan laba bersih 

BUMDes “Andal Berdikari”masih mengalami fluktuatif. Pada periode 2015 

jumlah aktiva yang dimiliki sebesar Rp.215.636.206,48 sedangkan laba bersih 

yang didapatkan sebesar Rp.28.106.956,48, pada periode 2016 jumlah aktiva yang 
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dimiliki mengalami peningkatan menjadi Rp.263.830.086,11sedangkan laba 

bersih mengalami peningkatan  menjadi Rp.54.659.379,63, dan pada periode 2017 

jumlah aktiva yang dimiliki mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 

Rp.197.130.511,45 sedangkan laba bersih mengalami penurunan menjadi 

Rp.15.990.175,34. 

 BUMDes “Pagarawan” dan BUMDes “Andal Berdikari sebagai BUMDes 

terbaik di Kabupaten Bangka yang meraih penghargaan tingkat provinsi dan 

nasional, menarik untuk dilakukan analisis kinerja keuangan untuk melihat kinerja 

BUMDes-BUMDes terbaik Kabupaten Bangka dalam segi ekonomi 

(financial).Penting bagi seorang manajer atau direktur melakukan penilaian 

kinerja keuangan perusahaan sebagai alat ukur dalam mengukur prestasi 

perusahaan (BUMDes) dalam sektor financial dan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan (Sujarweni, 2017). Meskipun dari laporan 

keuangan dapat dilihat jumlah aktiva danlaba bersih BUMDes “Pagarawan” dan 

BUMDes “Andal Berdikari” masih mengalami fluktuatif. Prestasi manajemen dan 

hasil laporan keuangan bukanlah mutlak menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja 

keuangan. Untuk membuktikan apakah prestasi manajemen sejalan dengan 

prestasi keuangan BUMDes dan menilai BUMDes manakah yang memiliki 

kinerja (prestasi) keuangan terbaik perlu dilakukan pengukurankinerja keuangan.  

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN 

KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) 

“PAGARAWAN” DESA PAGARAWAN DAN BADAN USAHA MILIK 
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DESA (BUMDes) “ANDAL BERDIKARI” DESA DALIL PERIODE 2015-

2017”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengajukan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan BUMDes “Pagarawan” Desa 

Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa Dalil periode 2015-

2017 diukur melalui analisis rasio likuiditas? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan BUMDes “Pagarawan” Desa 

Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa Dalil periode 2015-

2017 diukur melalui analisis rasio solvabilitas? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan BUMDes “Pagarawan” Desa 

Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa Dalil periode 2015-

2017 diukur melalui analisis rasio aktivitas? 

4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan BUMDes “Pagarawan” Desa 

Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa Dalil periode 2015-

2017 diukur melalui analisis rasio profitabilitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan BUMDes 

“Pagarawan” Desa Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa 

Dalil periode 2015-2017 diukur melalui rasio likuiditas. 

2. Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan BUMDes 

“Pagarawan” Desa Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa 

Dalil periode 2015-2017 diukur melalui rasio solvabilitas. 

3. Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan BUMDes 

“Pagarawan” Desa Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa 

Dalil periode 2015-2017diukur melalui rasio aktivitas.  

4. Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan 

BUMDes“Pagarawan” Desa Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” 

Desa Dalil periode 2015-2017 diukur melalui rasio profitabilitas. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Untuk membatasi permasalahan yang ada agar tidak terlalu luas, maka 

dalam penelitian ini 

1. Menganalisis laporan keuangan tahunan BUMDes “Pagarawan” Desa 

Pagarawan dan BUMDes “Andal Berdikari” Desa Dalil, khususnya 

membandingkan kinerja keuangan BUMDes “Pagarawan” dan BUMDes 

“Andal Berdikari” menggunakan analisis rasio keuangan. 

2. Laporan keuangan dianalisis menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang analisis kinerja 

keuangan. Selain itu memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk 

penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

bagi pengambil keputusan perusahaan (BUMDes) untuk membantu proses 

pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam bab ini penulis melakukan penelitian menegenai “Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

“Pagarawan” desa Pagarawan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Andal 

Berdikari” Desa Dalil Periode 2015-2017”.  Berikut sistematika penulisan skripsi 

ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah yang 

ada, teori mengenai BUMDes, laporan keuangan, kinerja keuangan, 

analisis rasio keuangan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, 

definisi operasional variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) “Pagarawan” Desa Pagarawan dan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) “Andal Berdikari” Desa Dalil dan memuat jawaban dan 

penjelasan hasil analisis data yang diperoleh peneliti. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan penelitian 

yang dilakukan dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik bagi 

obyek penelitian maupun peneliti selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


