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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Secara simultan atau bersama-sama, variabel-variabel independen yakni 

Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, 

Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. 

2. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. 

3. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. 

4. Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Alokasi Dana Desa. 

5. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.  

5.2 Implikasi 

1. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap terjadinya Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Dengan sumber daya manusia 

yang mendukung akan membuat roda pemerintah desa juga akan baik. 

Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dapat membuat 

laporan pertanggungjawaban yang baik, rapih, dan jelas dengan 

menggunakan komputer. Pelatihan dan sosialisasi sangat dibutuhkan untuk 

mendukung pekerjaan yang dilakukan. Dengan bertambahnya personil akan 



88 
 

membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dapat diselesaikan dengan 

cepat pula.  

2. Kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Kejelasan anggaran 

dibuat sesuai dengan prioritas sasaran yang dituju. Dengan melakukan 

musyawarah dusun dan desa, yang selanjutnya akan dibuat menjadi rencana 

pembangunan dan rencana kerja satu tahun kedepan. Kegiatan yang telah 

dilaksakan dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi 

untuk ke depannya.   

3. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 

alokasi dana desa. Kejelasan dan rincinya laporan pertanggungjawaban 

dibuat agar tidak terjadi banyak presepsi penggunaan dana yang tidak jelas. 

Pembuatan laporan pertanggungjawaban berkala meminimalisir dana yang 

tidak jelas penggunaanya, karena proses pencairan dana mempunyai 

prosedur pencairan yang sangat ketat.   

4. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan 

keuangan alokasi dana desa. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan 

untuk mengawasi penggunaan alokasi dana desa. Keikutsertaan masyarakat 

dalam musyawarah dusun dan desa perlu ditingkatkan.  

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Sistem Pelapoaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Purbalingga. 
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6. Adanya kerjasama yang baik antara dinas terkait seperti Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes) Kab. Purbalingga untuk 

terus memberikan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa agar 

kedepannya dapat berjalan dengan efektif dan lebih baik lagi. 

7. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat meggunakan keuangan dengan 

sebaik-baiknya dan dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan di APBDes. BPD selaku pengawas dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik dan secara netral. 

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN  DAN SARAN 

5.3.1  Keterbatasan Penelitian 

1. Kesulitan untuk bertemu dengan pengelola keuangan desa yang 

membuat waktu terbuang sia-sia karena jarak tempuh untuk ke desa 

juga cukup jauh.    

2. Dalam penelitian ini, hanya fokus kepada pengelolaan Alokasi Dana 

Desa tidak melihat aspek lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan 

keuangan desa terkait dengan bertambahnya pendapatan desa. 
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5.3.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian 

mengenai pengaruh sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggara, 

sistem pelaporan, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Kabupaten Purbalingga 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya difokuskan kepada desa-desa yang ada di 

Kabupaten Purbalingga. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

memperluas cakupan responden yang akan diteliti agar dapat 

dilakukan perbandingan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan variabel-

variabel independen lain yang dapat mempengaruhi efektivitas 

pengelolaan keuangan alokasi dana desa sebagai variabel dependen. 

3. Kuesioner penelitian harap ditinjau ulang agar pertanyaan yang 

diberikan kepada responden jelas dan tidak menimbulkan makna 

yang berbeda dari responden yang satu dengan yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 


