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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan 

kompetensi aparat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cimanggu 

Kabupaten Sukabumi, mulai dari tahap perencanaan, dan pertanggungjawaban 

sudah dikelola secara akuntabel. Pembangunan dan rencana anggaran biaya yang 

disusun oleh pemerintah desa sudah disampaikan sepenuhnya secara terbuka 

kepada masyarakat dan ketenagakerjaan, keterampilan, pengetahuan, sikap kerja 

pemerintah desa Cimanggu sudah baik. Kemudian terdapat program-program 

penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta 

adanya pertanggung jawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa 

kepada masyarakat. 

  Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap 

pengaruh akuntabilitas dan kompetensi aparat desa terhadap dan desa, 

berdasarkan teori yang mendasari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap dana desa. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Desa Cimanggu bahwa 

pengelolaan Dana Desa telah dilakukan dengan akuntabel dan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan hasil uji t juga menunjukan dimana 
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akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, besarnya 

pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa yaitu 13,5%. 

2. Kompetensi aparat desa mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana 

desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Cimanggu 

bahwa kompetensi aparat desa telah sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003  

tentang ketenagakerjaan yang mencakup keterampilan, pengetahuan dan 

sikap kerja. Hal ini berdasarkan hasil uji t menunjukan kompetensi aparat 

desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, besarnya pengaruh 

kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dan desa yaitu 30,8%. 

3. Akuntabilitas dan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap 

pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji f mengatakan akuntabilitas 

dan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, 

besarnya pengaruh akuntabilitas dan kompetensi aparat desa terhadap 

pengelolaan dan desa yaitu 44,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

secara signifikan. 

4. Presentase pengaruh variabel independen, yaitu akuntabilitas dan 

kompetensi aparat desa terhadap variabel pengelolaan dana desa sebesar 

44,3%. Atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu 

menjelasakan sebesar 44,3% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. Bersasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, 

diketahui bahwa nilai Kd = 44,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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pengaruh akuntabilitas dan kompetensi aparat desa terhadap dana desa 

masuk dalam kriteria lemah dan sisanya 55,7% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan 

kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa penulis dapat memberikan 

saran diantaranya: 

1. Bagi akademisi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai teori yang selama ini penulis peroleh dengan praktiknya pada 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat, khusunya mengenai 

akuntabilitas dan kompetensi aparat desa dalam pengelolaan dana desa. 

2. Bagi msyarakat 

Dapat menjadi sumber informasi untuk masyarakat mengenai akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

3. Bagi Pemerintah Desa Cimanggu 

Semoga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik mengenai akuntabilitas dan 

kompetensi aparat desa dalam pengelolaan dana desa 

4. Bagi pihak lain 

Semoga dapat menjadi masukan yang berarti bahwa akuntabilitas dan kompetensi 

aparat desa sangat diperlikan dalam pengelolaan dan desa. 


