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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pada pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan 

karena terdapat masih terdapat kendala pada sistem aplikasi yang 

digunakan, perangkat pendukung (jaringan internet yang kuat) dan 

rendahnya kemampuan sumber daya manusia pada teknologi. 

2. Kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pada pemerintah desa. Sehingga dapat 

menjelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh 

sumber daya pada pemerintah desa maka ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan akan semakin meningkat. 

3. Komitmen organisasi dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan pada pemerintah desa. Sehingga dapat menjelaskan bahwa 

semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki pemerintah desa 

maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan akan semakin meningkat. 
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B. Implikasi 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan 

untuk pemerintah desa terkait dengan mengoptimalkan penggunaan 

sistem keuangan desa dengan menyediakan jaringan internet yang lebih 

baik dan stabil agar dapat memperlancar dalam penginputan serta 

pemrosesan data pada sistem keuangan desa. Bagi BPKP untuk 

melakukan pembaharuan versi secara berkala pada aplikasi sistem 

keuangan desa untuk meningkatkan performa dari aplikasi tersebut.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk lebih meningkatkan kembali 

kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait dengan 

kemampuannya pada teknologi dalam penggunaan sistem keuangan desa 

dengan mengadakan serta mengikuti kembali pelatihan dalam 

penyusunan pelaporan keuangan dan penggunaan sistem keuangan desa.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk lebih meningkatkan kembali 

komitmen pada organisasi dengan besinergi bersama diantara para 

perangkat desa pada pemerintah desa agar dapat memperkuat solidaritas 

untuk keberlangsungan dan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan pertanyaan terbuka pada 

kuesioner yang akan disebarkan sehingga akan mendapatkan jawaban 

yang lebih relevan serta sesuai dengan masalah apa yang dihadapi. 
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2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memilih subjek 

penelitiannya pada SKPD atau yang cakupannya lebih luas karena pada 

penelitian ini cakupannya hanya pemerintah desa. 

3. Pada penelitian ini variabel sistem keuangan desa, kompetensi sumber 

daya manusia dan komitmen organisasi hanya dapat menjelaskan 

ketepatwaktuan sebesar 34,5%, sedangkan 65,5% lainnya dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain atau variabel laing yang tidak dijelaskan pada 

penelitian ini. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan.


