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BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi

masyarakat dan kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan

BUMDes yang dimediasi dengan perencanaan strategis. Penelitian ini dilakukan pada

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat Di Kabupaten Bantul, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

BUMDes.

2. Partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

3. Kompetensi pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes, sedangkan kompetensi pengelola BUMDes

secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

BUMDes melalui perencanaan strategis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat

diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel

penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan BUMDes,

seperti pemanfaatan teknologi informasi.
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2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas subyek

penelitian yang dilakukan serta menambah besaran sampel yang diuji.

Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan hasil yang

memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan subyek

penelitian diharapkan tidak hanya sebatas pada satu kelompok atau

wilayah tertentu, namun beberapa lingkup kelompok maupun wilayah

yang lebih luas lagi, seperti pada tingkat provinsi maupun pulau.

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengkombinasikan

metode penelitian perihal pengambilan sampel yang tidak sebatas

menggunakan alat uji kuesioner, namun alangkah lebih baik dengan

menambahkan teknik wawancara. Dengan mengkombinasikan dua

teknik tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat objektivitas

responden terhadap jawaban yang diberikan serta meningkatkan

pemahaman kepada responden mengenai poin-poin pertanyaan yang

diajukan. Selain itu, persepsi responden dapat diketahui secara lebih

mendalam dan data yang diperoleh memuat hasil yang lebih

representatif.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini masih menggunakan cakupan wilayah sampel yang masih

kecil, yakni hanya dalam satu kabupaten sehingga hasil dan kesimpulan

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh BUMDes

diseluruh Indonesia.

2. Kemungkinan terdapat bias dari jawaban yang diberikan oleh responden.
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