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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian secara kuantitatif yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran 

dari peneliti. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan  

1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. Artinya, 

apabila transparansi semakin baik maka akuntabilitas juga semakin baik. 

2. Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan 

Dana Desa. Artinya, baik buruknya Transparansi tidak mempengaruhi 

Pengelolaan Dana Desa. Kondisi di lapangan membuktikan bahwa 

transparansi masih belum dilakukan secara maksimal dalam pengelolaan 

dana desa. 

3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap 

Akuntabilitas. Jika masyarakat dilibatkan, maka akuntabilitas akan semakin 

naik. 

4. Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pengelolaan Dana Desa. Artinya, masyarakat harus andil dalam seluruh 

proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi 

agar pengelolaan dana desa semakin baik. 

5. Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana 

desa. Artinya, semakin baik akuntabilitas suatu desa maka semakin baik 

pula pengelolaan dana desa tersebut. 

6. Transparansi berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan 

dana desa melalui akuntabilitas. Artinya, peningkatan transparansi akan 

mempengaruhi akuntabilitas, yang mana secara tidak langsung akan 

mempengaruhi pengelolaan dana desa. 

7. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana 

desa melalui akuntabilitas. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat 
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di lapangan masih rendah sehingga tidak mempengaruhi akuntabilitas 

yang mana secara tidak langsung mempengaruhi pengelolaan dana desa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Saran bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah desa agar lebih mengarahkan masyarakat untuk lebih 

mengawasi jalannya pengelolaan dana desa untuk kebaikan bersama. 

Misalnya dengan mengerahkan PKK agar ibu-ibu dapat menyampaikan 

aspirasi untuk desa. 

2. Saran bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam perencanaan hingga 

evaluasi pengelolaan dana desa serta memberikan masukan-masukan 

yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintahan 

desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat 

sasaran. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah 

desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam 

mengelola keuangan desa. 

3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan 

pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah 

pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, berikut keterbatasan peneliti 

dalam Menyusun penelitian ini: 

1. Sampel yang diambil hanya berada di Kabupaten Sidoarjo bagian Timur, 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk generalisasi. 

2. Peneliti belum mempertimbangkan faktor lain yang berpengaruh dalam 

pengelolaan dana desa, misalnya kompetensi SDM dan pengendalian 

internal. 
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