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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Penggunaan Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaaan Dana Desa pada 

Desa Gunung jaya, Desa Sukasari, Desa Cisaat, Desa Sukamanah, dan Desa 

Sukamantri yang ada di kecamatan Cisaat kabupaten sukabumi. Berdasarkan 

pembahasan dan hasil analisis dari penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, Penggunaan Sistem Keuangan 

Desa (Siskeudes) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung jaya, Desa Sukasari, Desa Cisaat, 

Desa Sukamanah, dan Desa Sukamantri dengan menunjukan thitung sebesar (-

0,055) sedangkan t tabelnya sebesar 2,007 yang dihitung dengan menggunakan 

fungsi TINV pada Microsoft Excel yaitu t tabel = TINV (0.05,52), sesuai 

dengan kriteria pengujian bahwa jika t hitung < t tabel ((-0,055) < 2,007) maka 

hipotesis Ho diterima dan H1 ditolak. Untuk melihat signifikansinya, terlihat 

hasil statistik t tabel pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig atau 0,956 > 

taraf signifikansi 0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh tetapi tidak 

signifikan antara Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 
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Pengelolaan Dana Desa secara parsial, hal ini dibuktikan Sumber Daya 

Manusia terutama aparatur desanya dalam pengelolaan dana desa belum 

optimal dalam hal mengelola keuangan desa, masih banyaknya apatur desa 

yang belum paham dalam penggunaan aplikasi siskeudes walaupun 

penggunaan aplikasi Siskeudes dapat membentu pengelolaan keuangan 

desa menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian Penggunaan 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa secara parsial. 

2. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, Akuntabilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung jaya, 

Desa Sukasari, Desa Cisaat, Desa Sukamanah, dan Desa Sukamantri 

dengan menunjukan angka sebesar 4,255 sedangkan t tabelnya sebesar 

2,007 yang dihitung dengan menggunakan fungsi TINV pada Microsoft 

Excel yaitu t tabel = TINV (0.05,52), sesuai dengan kriteria pengujian 

bahwa jika t hitung > t tabel (4,255 > 2,007) maka hipotesis Ho ditolak dan 

H1 diterima. Untuk melihat signifikansinya, terlihat hasil statistik t tabel 

pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig atau 0,000 < taraf signifikansi 

0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara Akuntabilitas 

terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan demikian H02 ditolak dan H12 

maka dapat disimpulkan Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Pengelolaan Dana Desa secara parsial. Hal tersebut dibuktikan 

baik itu pada pemerintah pusat dalam bentuk LRA (Laporan Realisasi 
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Anggaran) dan masyarakat desa dalam bentuk transparansi informasi 

laporan serta pertanggungjawaban program kegiatan desa.  

3. Hasil perhitungan SPSS dari uji ANOVA atau uji F, Penggunaan Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Dana 

Desa di Desa Gunung jaya, Desa Sukasari, Desa Cisaat, Desa Sukamanah, 

dan Desa Sukamantri menunjukan bahwa f hitung sebesar 11,069 dengan 

nilai sig = 0,000, sedangkan f tabel sebesar 2,783 dihitung dengan 

menggunakan fungsi FINV pada Microsoft Excel dengan tingkat 

signifikansi 5% (0,05), df1 = 3-1 =2 dan df2= 54-2 =52 yaitu =FINV 

(0.05,2,52) , maka f hitung > f tabel (11,069 >2,783) maka Ho ditolak dan 

H1 diterima.  Dengan demikian H03 ditolak dan H13 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan 

Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan 

Dana Desa.  

 

5.2 Saran  

Dari hasil kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, adapun 

saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil peneliian ini yaitu: 

1. Sebaiknya apartur desa yang berada di desa-desa kecamatan cisaat khusunya 

di Desa Gunung jaya, Desa Sukasari, Desa Cisaat, Desa Suakamanah dan 

Desa Sukamantri kabupaten sukabumi lebih meningkatkan pemahaman 

individualnya terhadap penggunaan sistem serta pengelolaannya sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa.. 
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2. Pemerintahan desa seharusnya memberikan pelatihan tambahan kepada 

semua apartur desa sehingga semua apatur desa menjadi lebih paham 

terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan dapat 

dengan mudah menacapai tujuan pemerinatah yaitu menciptakan laporan 

keuangan yang akuntabel sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 

tentang pegelolaan keuangan Desa. 

3. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa 

seharusnya lebih di tingkatkan lagi walaupun hal tersebut sudah berjalan 

secara baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Akuntabilitas 

terhadap Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengelolaan dana desa jika dilihat secara simultan/uji F. Maka peneliti 

menyarakan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti ini sebaiknya 

menambah variabel intervening atau variabel moderatingnya. 


