
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut:   

1. Akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Caringin Wetan, 

Caringin Kulon, Dan Talaga  Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi 

berpengaruh secara positif, akuntabilitas pengelolaan ADD telah terlaksana 

dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya 

pertanggungjawaban seacara akuntabel. Pemerintah Desa caringin wetan, 

caringin kulon, dan talaga sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi 

dana desa yang dipercayakan kepada mereka sesuai dengan peraturan yang ada, 

hal ini terbukti dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang 

disajikan dengan bukti-bukti yang mendukung.  

2. Transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Caringin wetan, 

Caringin Kulon, Dan Talaga Kabupaten Sukabumi berpengaruh positif terhadap 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini berdasarkan pada adanya 

keterbukaan secara transparan. 

 



3. Akuntabilitas dan transparansi    

Desa caringin wetan, desa caringin kulon, dan desa talaga bahwa secara 

bersama-sama atau secara simultan berpengaruh secara positif terhadap 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Berdasarkan koefisien determinasi bahwa 

akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan alokasi dana desa termasuk 

kedalam kriteria kuat sebesar 69,8% sedangkan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti.   

5.2  Saran   

Setelah melakukan penelitian di Desa caringin wetan, caringin kulon, dan 

talaga kecamatan caringin Kabupaten Sukabumi, maka penulis mencoba 

memberikan saran sebagai masukan atau bahan pertimbangan yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan akuntabilitas dan penyajian laporan keuangan 

terhadap pengunaan alokasi dana desa, antara lain sebagai berikut :   

1. Dalam setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa seperti 

pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab 

dalam setiap kegiatan, atau mengadakan program yang lebih bervariasi supaya 

lebih banyak untuk menarik masyarakat sehingga tertarik dengan pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah Desa . 

2. Dalam setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa atau dana lainnya, 

seharusnya lebih ditingkatkan lagi dalam hal transparansi penyajian laporan 

keuangan mengenai dana yang diterima dan dana yang terpakai supaya tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  



3. Pemerintah Desa caringin wetan, Caringin Kulon, Dan Talaga diharapkan untuk 

lebih meningkatkan kesadaran diri akan pertanggungjawaban dan transparansi 

penyajian laporan keuangan mengenai setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa 

maupun dana lainnya, kepada masyarakat agar masyarakat merasa puas terhadap 

pemerintahan di Desa. 

 


