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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

diuraikan pada bab IV, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kabupaten Lahat sebagai 

berikut. 

1. Pengelolaan Keuangaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat 

Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan 

Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat 

Provinsi Sumatera Selatan. 

4.  Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Lahat 

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. 

6.  Pengujian secara simultan atau secara bersama-sama menunjukkan 

bahwa Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

keuangan desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diambil di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pendampingan secara efektif dan efisien oleh pendamping 

desa, isnpektorat dan Badan pemberdaya masyarakat terhadap pengelola 

dana desa yang lebih akuntabel. 

2. Perlu adanya lembaga aparat yang bertugas sebagai internal control dan 

mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa 

3. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu mensosialisasikan 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. 

4. Perlunya mengevaluasi penggunaan dana desa agar efektif dan efisien 

serta tepat sasaran. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana. 

5. Pemerintah desa perlu meningkatkan  kualitas di dalam pengelolaan dana 

desa agar  kebijakan dengan program kegiatan sesuai dengan  yang  telah 

ditetapkan. 

6. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali variabel-variabel 

lain yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  

seperti pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas objek penelitian agar dapat meningkatkan kualitas 

penelitian. 

 

 

 


