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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kabupaten Sleman. 

D.I.Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey. Data dalam penelitian 

ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada responden. Pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilakukan dengan metode total sampling. Dimana total populasi 86 desa di 

Kabupaten Sleman yang merupakan populasi dari penelitian ini. Sampel pada 

penelitian ini adalah 70 desa yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian.  

Penyebaran kuesioner pada setiap Pemerintah Desa Kabupaten Sleman masing-

masing tiga kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris 

desa, dan bendahara desa, sehingga jumlah keseluruhan 210 responden. Tingkat 

pengembalian kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel 

4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

Data Klasifikasi 
Jumlah 

Kuesioner 

Presentase 

(%) 

Kuesioner yang disebar  210 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 15 7,14% 

Kuesioner yang kembali  195 92,86% 

Kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak 

lengkap 
7 3,33% 

Total kuesioner yang dapat dianalisiskan 188 89,52% 

 (Sumber: data primer diolah peneliti, 2019)
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Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner 

dari total keseluruhan 210 hanya 195 kuesioner yang kembali dengan tingkat 

presentase 92,86%. Terdapat 7 kuesioner yang tidak dapat diolah sebagai penelitian 

dikarenakan tidak lengkapnya pengisian kuesioner dengan tingkat presentase sebesar 

3,33%. Selanjutnya terdapat 188 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini 

dengan presentase sebesar 89,52%.   

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, 

pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, dan lama bekerja di Pemerintah Desa 

Kabupaten Sleman. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2  

Data Responden 

  

Keterangan Frekuensi Presentase (%) 

Jenis Kelamin Laki-laki 123 65,43% 

Perempuan  53 28,20% 

Tidak mengisi 12 6,38% 

Jumlah 188 100% 

Umur <20 0 0% 

20-35 35 18,62 % 

36-50 94 50% 

>50 48 25,53 % 

Tidak mengisi 11 5,85 % 

Jumlah  188 100 % 

Pendidikan SD 0 0% 

SMP 0 0% 

SMA 55 29,25 % 

S1 104 55,31% 

Lainnya 2 1,06% 

Tidak Mengisi 27 14,36% 

Jumlah  188 100 % 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Akuntansi  18 9,57 % 

Manajemen  31 16,49 % 

Pertanian  10 5,32 % 

Lainnya  21 11,17 % 

Tidak mengisi 108 57,45 % 
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Jumlah  188 100 % 

Lama Bekerja di 

Pemerintah Desa 

<1 tahun 3 1,60 % 

1-5 tahun 61 32,45 % 

6-10 tahun  60 31,91% 

>10 tahun 46 24,47 % 

Tidak mengisi 18 9,57 % 

Jumlah  188 100  

  (Sumber: data primer diolah peneliti, 2019) 

 

1. Jenis Kelamin  

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 188 responden,  dimana  jumlah responden 

laki-laki yaitu 123 dengan tingkat presentase  65,43%, sedangkan jumlah 

responden perempuan 53 dengan tingkat presentase 28,20%.   Akan tetapi terdapat  

12 responden yang tidak melengkapi data dirinya dengan tingkat presentase 

6,38% . responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki. 

2. Umur  

Berdasarkan Tabel 4.2 terkait informasi karakteristik responden bagian 

umur dibagi menjadi empat kategori yaitu responden yang berumur  <20  tahun 

tidak ada dengan presentase 0%, responden dengan rentang umur 20-35 tahun 

sebanyak 35 responden dengan persentase sebesar 18,62 %, responden dengan 

rentang umur 36-50 tahun sebanyak 94 dengan tingkat presentase 50%, responden 

dengan umur > 50 tahun sebanyak 48  responden dengan persentase terbesar yaitu  

25,53 % dari total responden, serta 11 responden yang tidak mengisi dengan 

tingkat presentase 5,85%. Maka dapat disimpulkan bahwa usia yang paling 

mendominasi responden adalah usia 36-50 tahun. Dengan demikian responden 

masih produktif dalam bekerja dan memiliki semangat untuk bekerja. 
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3. Pendidikan terakhir  

Berdasarkan Tabel 4.2 terkait informasi karakterisitik responden pada 

bagian pendidikan untuk tingakt Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) tidak ada atau nol responden dengan tingkat presentase 0%, 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 55 responden dengan tingkat presentase 

29,25% , responden dengan pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S1) sebanyak 

104  responden dengan persentaser  55,31%, tersadapat 2 responden dengan 

pilihan lainnya dengen presentase 1,06%, serta terdapat 27 responden yang tidak 

diiketahui tingkat pendidikannya dengan presentase sebesar 14,36%. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat kulifikasi pendidikan aparatur desa di Kabupaten 

Sleman tergolong tinggi, mayoritas aparatur desa sudah menempuh pendidikan 

strata satu 

4. Latar Belakang Pendidikan  

Berdasarkan Tabel 4.2 terkait informasi karakteristik responden yaitu  latar 

belakang pendidikan responden, terdapat 18 responden yang berlatar belakang  

akuntansi dengan tingkat presentase 9,57 %, responden yang berlatar belakang 

manajemen sebanyak 31 responden dengan persentase 16,49 %, responden yang 

berlatar belakang pertanian sebanyak 10 responden dengan persentase 5,32 %, 

lainnya sebanyak 21 responden dengan latar belakang pendidikan beragam dengan 

persentase sebesar 11,17%, serta terdapat 108 responden yang tidak diketahui 

latar belakang pendidikannya karena pengisian yang kurang lengkap dengan 

persentase 57,45%. 
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5. Lama Bekerja di Pemerintah Desa 

Berdasarkan Tabel 4.2 terkait informasi karakteristik responden yaitu lama 

bekerja di pemerintah desa, dibagi menjadi empat bagian dengan kategori lama 

bekerja di pemerintah desa < 3 tahun terdapat 3 responden dengan tingkat 

presentase 1,60 %, kategori lama bekerja di pemerintah desa  selama 1-5 tahun 

sebanyak 61 responden dengan tingkat presentase 32,45 %, kategori lama bekerja 

di pemerintah desa  selama 6-10 tahun sebanyak 60 responden dengan tingkat 

presentase 31,91%, kategori lama bekerja di pemerintah desa  selama >10 tahun 

sebanyak 46 responden dengan tingkat presentase 24,47 %, serta terdapat 18 

responden dengan tingkat presentase 9,57 % tidak melengkapi data tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa aparatur desa rata-rata memiliki tingkat pengalaman 

bekerja yang baik.  

1.  Uji Statistik Deskriptif 
 

Uji statistik deskriptif dilakukan bertujuan untuk menyajikan gambaran 

atau deskriptif data penelitian, serta menjelaskan karakteristik data yang diteliti 

dalam bentuk tabel maupun grafik. Analisis statistik deskriptif mengambarkan 

karakteristik data yang dibutuhkan yaitu jumlah data, minimum, maximum, 

mean atau rata-rata, dan standar deviasi (Std. Deviation) dari masing-masing 

variabel. Berikut hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

penelitian. 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 

Variabel 

Teoritis Aktual 

Kisaran Mean kisaran mean Std.Deviation 

Kinerja pengelolaan 

keuangandesa 

18-30 24 21 - 30 26,19 2,47674 

Kapasitas aparatur desa 21 - 35 28 24 - 35 30,32 2,63178 

Ketaatan regulasi 21 - 35 28 22 - 35 30,33 2,77488 

Kualitas pengawasan BPD 14 - 35 24,5 15 - 35 28,23 3,76178 

Pemanfaatan TI 10 - 25 17,5 12 - 25 21,11 2,44011 

Perencanaan 18 - 30 24 20 - 30 25,82 2,46749 

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Kinerja pengelolaan keuangandesa 

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja 

pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 18-30 

dengan mean 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 21-30, 

mean sebesar 26,19 dengan standar deviasi sebesar 2,47674. Hasil uji 

menunjukkan mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman tinggi. 

b. Kapasitas aparatur desa 

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa Kapasitas 

aparatur desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 14– 35 dengan mean 

28. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar24 - 35, mean 30,32 



55 
 

 
 

dengan standar deviasi sebesar 2,63178. Hasil uji menunjukkan mean aktual > 

mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kapasitas aparatur 

desa di Kabupaten Sleman tinggi. 

c. Ketaatan regulasi 

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa Ketaatan 

regulasi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara21 – 35 dengan mean 28. 

Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar22 – 35 mean 

30,33dengan standar deviasi sebesar 2,77488. Hasil uji menunjukkan mean 

aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketaatan 

regulasi di Kabupaten Sleman tinggi. 

d. Kualitas pengawasan BPD 

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa Kualitas 

pengawasan BPD memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 21 – 35 dengan 

mean 24,5. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 15 – 35 mean 

28,23dengan standar deviasi sebesar 3,76178. Hasil uji menunjukkan mean 

aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kualitas 

pengawasan BPD desa di Kabupaten Sleman tinggi 

e. Pemanfaatan TI 

`Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa Pemanfaatan 

TI memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 10 – 25dengan mean 17,5. 

Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 12 – 25 mean 21,11 

dengan standar deviasi sebesar 2,44011. Hasil uji menunjukkan mean aktual 
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>mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata Pemanfaatan TI desa 

di Kabupaten Sleman tinggi 

f. Perencanaan 

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa Perencanaan 

memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 18 – 30dengan mean 24. 

Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 20 – 30 mean 25,82 

dengan standar deviasi sebesar 2,46749. Hasil uji menunjukkan mean aktual > 

mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata Perencanaan desa di 

Kabupaten Sleman tinggi. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

 

1. Uji Validitas 

 

Pengujian ini diperlukan dalam penelitian yang menggunakan instrumen 

berupa kuesioner untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan 

oleh peneliti. Pada pengujian validitas dan reliablitas,penelitian ini melakukan 

pilot test terlebih dahulu kepada 30 responden. Pilot test ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner tidak 

menimbulkan bias. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu 

statistik Brivate Correlation Pearson untuk melihat korelasi antar item-item 

pertanyaan. Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r 

hitung dan nilai r tabel, dan dapat dilihat pada nilai signifikansi. 
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Tabel 4.4 

Hasil Ujian Validitas 

 

Variabel Pertanyaan  r-hitung Signifikansi Keterangan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa 

(Y) 

KPKD1 0,556 0,001 Valid 

KPKD2 0,803 0,000 Valid 

KPKD3 0,904 0,000 Valid 

KPKD4 0,761 0,000 Valid 

KPKD5 0,691 0,000 Valid 

KPKD6 0,635 0,000 Valid 

Kapasitas 

Aparatur Desa 

(X1) 

KAD1 0,786 0,000 Valid 

KAD2 0,627 0,000 Valid 

KAD3 0,813 0,000 Valid 

KAD4 0,652 0,000 Valid 

KAD5 0,667 0,000 Valid 

KAD6 0,480 0,007 Valid 

KAD7 0,544 0,002 Valid 

Ketaatan 

Pelaporan 

Keuangan  

(X2) 

KPK1 0,701 0,000 Valid 

KPK2 0,610 0,000 Valid 

KPK3 0,683 0,000 Valid 

KPK4 0,735 0,000 Valid 

KPK5 0,744 0,000 Valid 

KPK6 0,616 0,000 Valid 

KPK7 0,733 0,000 Valid 

Kualitas 

Pengawasan 

BPD 

(X3) 

KPBPD1 0,849 0,000 Valid 

KPBPD2 0,856 0,000 Valid 

KPBPD3 0,820 0,000 Valid 

KPBPD4 0,832 0,000 Valid 

KPBPD5 0,774 0,000 Valid 

KPBPD6 0,641 0,000 Valid 

KPBPD7 0,624 0,000 Valid 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

(X4) 

PTI1 0,769 0,000 Valid 

PTI2 0,886 0,000 Valid 

PTI3 0,850 0,000 Valid 

PTI4 0,640 0,000 Valid 

PTI5 0,575 0,001 Valid 

Perencanaan 

(X5) 

PR1 0,664 0,000 Valid 

PR2 0,856 0,000 Valid 

PR3 0,805 0,000 Valid 

PR4 0,719 0,000 Valid 

PR5 0,681 0,000 Valid 

PR6 0,480 0,007 Valid 

  (Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019) 
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Tabel  4.4 menjabarkan keandalan dan keabsahan instrumen data dari 

masing masing variabel penelitian dengan nilai Pearson Correlation pada r 

hitung ≥ 0,25 yang merupakan nilai t tabel dari 5 variabel independen dan 1 

variabel dependen dengan jumlah data sebanyak 30 responden, sehingga semua 

pernyataan instrumen dinyatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Ujireliabilitas adalah alat bantu statistik yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi data yang diteliti dapa digunakan lebih dari satu kali pengukuran. 

Metode Cronbach’s Alpha dipakai pada uji reliabilitas penelitian ini. Pengujian 

dilakukan menggunakan SPSS 25 yang dilihat dari nilai cronbach’s alpha. Jika 

nilai cronbach’s alpha lebih dari atau sama dengan 0,70 maka reliabilitas 

terpenuhi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti , 2019) 

 

Dari pemaparan Tabel 4.5menunjukan bahwa uji reliabilitas dari semua 

variabel yag diuji memiliki nilai relibilitas yang tinggi, hal ini diketahui dari 

masing masing variabel memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari atau sama 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa(Y)  0,828 Reliabilitas tinggi 

Kapasitas Aparatur Desa(X1) 0,771 Reliabilitas tinggi 

Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2) 0,817 Reliabilitas tinggi 

Kualitas Pengawasan BPD (X3) 0,887 Reliabilitas tinggi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi(X4) 0,804 Reliabilitas tinggi 

Perencanaan (X5) 0,790 Reliabilitas tinggi 
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dengan 0,70 pernyataan ini menyimpulkan bahwa pertanyaan kuisioner dapat 

digunakan secara berkala atau lebih dari sekali. 

3. Uji asumsi klasik 

Uji Asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap analisis 

regresi linier berganda terlebih dahulu untuk menetukan hipotesis dan data yang 

akan digunakan. Ada beberapa pengujian yang diakukan dalam uji asumsi 

klasik, diantara meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah 

kelompok data atau variabel, dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data 

tersebut berdistribus normal atau tidak. Uji statistik normalitas dilihat dari nilai 

residualnya, data akan berdistribusi normal apabila nilai Unstandardized 

Residual pada Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari nilai alpha 0,05 atau 

nilai signifikan lebih besar besar dari 0,05. Sebaliknya data dikatakan 

berdistribusi tidak normal apabila nilai residual lebih kecil dari alpha 0,05.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z ,060 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,092
c
 

   (Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 uji normalitas menunjukan bahwa  t-test of 

normality dengan menggunakan kolmogrov-Smirnov nilai Unstandardized 
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Residual yang ditunjukan yaitu lebih besar dari nilai alpha 0,05 atau nilai 

asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,092 > alpha 0,05 dengan demikian keputusan 

yang dapat disimpulkan yaitu penelitian berdistribusi normal dan bisa 

dilanjutkan menggunakan statistika parametrik. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam satu model regresi 

linear berganda. Variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara 

variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues dan condition index 

(CI) merupakan alat statistik yangdigunakan dalam menguji multikolinearitas. 

Nilai VIF harus lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance besar dari 0,1. Apabila 

nilai VIF > 10 dapat dikatakan mengandung multikolinearitas maka variabel 

harus diganti atau dikeluarkan 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 

Collinearity 

Statistic Keterangan 

Tolerance VIF 

Kapasitas Aparatur Desa ,538 1,860 Bebas multikolinearitas 

Ketaatan Pelaoran 

Keuangan  
,509 1,966 Bebas multikolinearitas 

Kualitas Pengawasan BPD ,684 1,462 Bebas multikolinearitas 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
,615 1,626 Bebas multikolinearitas 

Perencanaan ,536 1,865 Bebas multikolinearitas 

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti , 2019 ) 
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Dari tabel 4.7 menunjukan bahwa uji multikolineritas dengan melihat 

Collinearity Statistic tolerance dan VIF dinyatakan bebas multikolineritas. 

Dilihat dari semua variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Faktor 

(VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi yang digunakan 

tidak mengandung multikolinearitas. 

c. Uji Hekterokedastatistik  

Uji heteroditas dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

kesamaan varians pada residual regresi linear berganda disemua variabel 

pengamatan. Metode pengujian heterokedaststatistik pada penelitian ini 

menggunakan uji glejser. Uji glejser yaitu meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen pada persamaan regresi. Hasil uji 

hekteroskedastisitas disajikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Sig. Keterangan 

Kapasitas Aparatur Desa ,791 Homoskedastisitas 

Ketaatan Pelaporan 

Keuangan  
,891 Homoskedastisitas 

Kualitas Pengawasan BPD ,703 Homoskedastisitas 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
,785 Homoskedastisitas 

Perencanaan ,995 Homoskedastisitas 

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019) 

Uji heteroskedastisitas memiliki syarat apabila nilai absolut residual sig 

yang dimiliki lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat diasumsikan tidak adanya 
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hubungan yang signifikan antara variabel independen. Dari hasil uji 

heteroskedastisitas yang dipaparkan pada Tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa 

semua variabel independen memiliki nilai sig. > alpha 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari heteroskedastisitas 

C. Hasil hipotesis 

 

1. Uji nilai t 

 

Uji parsial atau lebih dikenal dengan istilah uji t adalah salah satu cara untuk 

melihat apakah masing masing variabel mempunyai pengaruh antara variabel 

dependen dan variabel independent. Variabel independen yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependent harus memiliki syarat tentu yaitu harus memiliki nilai 

koefisien regresi searah dengan hipotesis dan nilai signifikansi pada uji t yaitu 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis berpangaruh positif atau dapat 

diterima begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05 maka artinya 

tidak berpengaruh atau hipotesis ditolak. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk 

tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Penelitian (Uji Nilai t) 

Variabel B t-

hitung 

sig keterangan 

Konstanta ,580 ,396 ,692  

Kapasitas Aparatur Desa ,389 6,750 ,000 Terdukung 

Ketaatan Pelaporan 

Keuangan 
,255 4,533 ,000 Terdukung 

Kualitas Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa 
,069 1,927 ,056 Tidak terdukung 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
,081 1,385 ,168 Tidak terdukung 

Perencanaan  ,093 1,517 ,131 Tidak terdukung 

 (Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019) 
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Berdasarkan informasi tabel 4.9 memaparkan ada 5variabel independen 

yang diujikan dengan uji parsial untuk melihat ada pengaruh atau tidaknya 

hipotesis variabel dependen dengan variabel independen,  variabel independen 

terdiri darikapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas 

pengawasan badan permusyawaratan desa,pemanfaatan teknologi informasi, 

perencanaan. Masing-masing pengaruh variabel akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pengujian hipotesis  satu (H1) 

Berdasarkan informasi tabel 4.9 hasil penelitian yang diujikan 

menggunakan uji parsial t pada variabel independen yaitu kapasitas aparatur 

desa  berpengaruh secara positih terhadap varibel dependen yakni kinerja 

pengelolaan keuangan desa, pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai 

koefesiensi signifikansi regresi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut < αlpha  

0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas aparatur 

desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka 

diputuskan hipotesis kapasitas aparatur desa diterima. 

b. Pengujian hipotesis ke dua (H2) 

Berdasarkan pemaparan tabel 4.9 hasil penelitian yang diujikan 

menggunakan uji parsial t pada variabel independen yaitu ketaatan pelaporan 

keuangan berpengaruh secara positif terhadap varibel dependen yakni kinerja 

pengelolaan keuangan desa, pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai 

koefesiensi signifikansi regresi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut < αlpha 

0,05,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ketaatan pelaporan 
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keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 

Maka diputuskan hipotesis ketaatan pelaporan keuangan diterima. 

c. Pengujian hipotesis ke tiga (H3) 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil penelitian yang diujikan menggunakan uji 

parsial t pada variabel independen yaitu kualitas pengawasan badan 

permusyawaratan desa tidak berpengaruh terhadap varibel dependen yakni 

kinerja pengelolaan keuangan desa, pengambilan keputusan ini berdasarkan 

nilai koefesiensi signifikansi regresi sebesar 0,056 dimana nilai tersebut > α 

0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pengawasan 

badan permusyawaratan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. Maka diputuskan hipotesis kualitas pengawasan badan 

permusyawaratan desa ditolak 

d. Pengujian hipotesis ke 4 (H4) 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil penelitian yang diujikan menggunakan uji 

parsial t pada variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap varibel dependen yakni kinerja pengelolaan keuangan 

desa, pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai koefesiensi signifikansi 

regresi sebesar 0,168 dimana nilai tersebut > αlpha 0,05, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka diputuskan 

hipotesis pemanfaatan teknologi informasi ditolak. 
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e. Pengujian hipotesis (H5) 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil penelitian yang diujikan menggunakan uji 

parsial t pada variabel independen yaitu perencanaan tidak berpengaruh 

terhadap varibel dependen yakni kinerja pengelolaan keuangan desa, 

pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai koefesiensi signifikansi regresi 

sebesar 0,131 dimana nilai tersebut > αlpha  0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel perencanaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa. Maka diputuskan hipotesis perencanaan ditolak 

2. Uji koefesiensi determinasi (Adjusted R
2
) 

Uji determinasi adalah sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk 

melihat daya kemampuan dari model regresi dalam memaparkan variasi yang 

dimiliki oleh variabel dependen, prinsip yang dimiliki dalam uji determinasi 

adalah jika semakin tinggi nilai R square (R
2
)  maka kemampuan yang 

dimiliki oleh variabel indenden dalam penelitian akan semakin tinggi 

kontribusinya terhadap niali variabel yang deimiliki dependen. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefesiensi Determinasi 

Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,795
a
 ,632 ,622 1,52261 

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)  

Variabel independen penelitian memiliki nilai kontribusi yang cukup besar 

terhadap variabel dependen yaitu kinerja pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat 
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dilihat berdasarkan tabel 4.10 uji determinasi. Hasil uji determinasi menjelaskan 

bahwa tabel independen berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa sebagai variabel dependen sebesar 62,2 %. Variabel independen yang terdiri 

kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan 

permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kesiapan 

perencanaan pembangunan desa ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 

0,622. Artinya 62,2 % kinerja pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh 

kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan 

permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, kesiapan perencanaan 

pembangunan desa . Sedangkan, sisanya sebesar 37,8% berasal (100%-62,2%) 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Penelitian terlebih dahulu dari 

munti dan pahlevi (2017) 50,7% dan winanda (2019) sebesar 56,8% berdasarkan 

pemaparan diatas maka dapat diketahui terdapat peningkatan masing-masing 

sebesar 12,6% dan 6,5% untuk penambahan variabel perencanaan. 

3. Uji nilai f 

Uji nilai f atau uji simultan digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

semua variabel independen yang digunakan apakah memiliki kesamaan atau 

simultan secara bersamaan terhadap varibel dependen (Efilia, 2011).Variabel 

independen dikatakan dapat mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria 

pengujian nilai signifikan > alpha 0,05. 
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.Tabel 4.11 

Hasil Uji Nilai F 

ANOVA (b) 

 

Model F Signifikansi 

Regression 62,559 ,000
a
 

        (Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019) 

Dari tabel 4.11 kita mampu mendeskripsikan bahwa hasil uji f dapat 

dilihat nilai f hitungnya yaitu sebesar 62,559  dengan nilai signifikan 0,000 < 

alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kapsitas aparatur desa, ketaatan regulasi, 

kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan kesiapan perencanaan pembangunan desa. desa secara simultan 

berpengaruh signifikan pada perubahan kinerja pengelolaan keuangan desa. 

Tabel 4.12 

Hasil Ringkasan Uji Hipotesis 

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa . 

Diterima 

H2 ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa . 

Diterima 

H3 Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa 

berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa . 

Ditolak 

H4 Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa 

Ditolak 

H5 Perencanaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa 

Ditolak 

        (Sumber : data primer diolah oleh peneliti , 2019) 
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D. PEMBAHASAN 

Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa adalah penelitian yang 

bertujuan untuk membuktikan fakta empiris dari berbagai pengaruh faktor-faktor 

kinerja pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja pengelolaan keuangan desa diseluruh Kabupaten Sleman. Dari hasil uji 

yang dilakukan menggunakan regresi linear berganda pada lima variabel 

independen yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas 

pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi dan 

perencanaan. Dari lima variabel independen  terdapat dua  variabel yang 

memiliki pengaruh positif yaitu kapisitas aparatu desa dan ketaatanpelaporan 

keuangan. Pemaparan lebih mendalam mengenai determinan yang 

mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa berikut analisa dan 

pembahasannya. 

1. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa . 

Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa merupakan pengujian hipotesis yang pertama kali diuji  menggunakan 

kode (H1). Dari hasil pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa kapasitas 

aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa atau dengan kata lain uji hipotesis (H1) diterima. Hasil ini 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh aparatur 

desa akan berbanding lurus dengan tingkat kinerja pengelolaan keuangan desa. 

Pengaruh positif dibuktikan dengan melihat nilai signifikan. Hasil penelitian 
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terdahulu yang dilakukan oleh Winanda (2019) menjelaskan bahwa pemerintah 

desa membutuhkan sumber saya manusia dengan kualifikasi kualitas yang 

tinggi. Untuk sebuah tujuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akan 

dapat ditangani oleh sumber daya yang handal, sehingga menghasilkan kualitas 

laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Hasil dari penelitian ini didasari dengan teori stewardship, karena 

melihat peran penting yang dijalankan oleh aparatur desa yang menjadi aktor 

utama dalam menjalankan dan mengemban kewajiban serta memegang 

kewenangan untuk sebuah tujuan meweujudkan pemerintahan desa yang 

menjadi tugasnya itu sendiri. Steward mendiskripsikan bahwa kewajiban dan 

wewenangan terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh 

masyarakat sebagai prinsipal. Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh 

kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. 

Hasil yang didapat dari studi survey berdasarkan pernyataan responden 

aparatur desa di Kabupaten Sleman sudah memiliki kapasitas yang baik. 

Dimana semua aparatur desa sudah memahami peraturan terkait pengelolaan 

keuangan desa, selalu mengikuti pelatihan teknik yang diadakan pihak 

Kabupaten maupun Kecamatan, selalu berhati-hati dan teliti dalam 

menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Semua aparatur desa mampu 

menyusun kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Apartur 

desa mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu, semua 

apartaur desa sudah memahami dan terampil dalam melaksanakan tugas, pokok 
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dan fungsinya sebagai aparatur desa, serta mampu mempertanggungjawabkan 

kinerja yang telah dihasilkan. Dengan dimilikinya Kapasitas yang diperlukan 

aparatur desa telah mampu memberikan kinerja terbaik, sehingga tujuan dari 

pengelolaan keuangan desa tercapai. 

Terkait data informasi yang diperoleh dari responden pada bagian 

pendidikan. Sekolah Menengah Ataa (SMA) sebanyak 55 responden dengan 

tingkat presentase 29,25% , responden dengan pendidikan terakhir Sarjana 

strata satu (S1) sebanyak 104  responden dengan persentase  55,31%, terdapat 

kulifikasi pendidikan aparatur desa di Kabupaten Sleman tergolong  rata-rata 

tinggi, mayoritas aparatur desa sudah menempuh pendidikan strata satu dan 

telah memahami dengan baik terkait pengelolaan keuangan desa serta 

ditunjang dengan rata- rata pengalaman kerja lebih dari 5 tahun sebagai 

aparatur desa. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dari Suryadi (2016) 

mengatakan bahwa adanya  pengaruh yang nyata sumber daya manusia 

terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh riwayat pendidikan 

dan pelatihan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan dari Rafar et 

al. (2015) bahwa pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi 

pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan 

latar belakang profesional. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah motivasi yang dapat dijadikan alasan 

pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi aparatur 

desa yang lebih tinggi pendidikanya, karena masih ada sebagian  rata-rata 
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aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMA. Maka 

pemerintah desa perlu memberikan kesempatan untuk melakukan 

pengembangan dan dukungan untuk meningkatkan sumber saya manusia yang 

bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki kapasitas 

aparatur desa yang mampu menjalankan tugas dan wewengang yang andal 

sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. 

Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa pada pengujian hipotesis menjadi yang kedua kali diuji  

menggunakan kode (H2). Dari hasil pengujian diperoleh bahwa ketaatan 

pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa atau dengan kata lain uji hipotesis (H2) diterima. Dari hasil uji 

dapat diambil keputusan bahwa jika semakin tinggi pemerintah desa dalam 

menjalankan pelaporan keuangan dengan taat atau tertib sesuai undang-undang 

yang diterapkan terkait tata laksana pengelolaan keuangan desa mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dan 

pertanggungjawaban, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dikaji oleh  Munti dan Fahlevi (2017) yang 

menyatakan semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka 

semakin tinggi kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut. 
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Ketaatan atau kepatuhan  sikap yang taat terhadap aturan yang ditetapkan 

kepada setiap organisasi dalam menjalankan pelaporan keuangan jika hal ini 

diterapkan maka sedikit banyak akan mengurangi dampak terjadinya 

kecurangan (fraud). Sesuai dengan data yang diperoleh pada variabel ketaatan 

pelaporan keuangan dengan jumlah data sebanyak 188 responden memiliki 

nilai rata- rata sebesar 30,33 dengan nilai minimum sebesar 22, nilai 

maksimum sebesar 35, dan mempunyai nilai standard deviation sebesar 2,77, 

serta membandingkan indikator ketaatan pelaporan keuangan dan fakta 

dilapangan menyatakan  bahwa aparatur desa sudah memiliki sikap, tertib, 

disiplin, akuntabel, partisipatif dan transparan dalam menjalankan regulasi 

pengelolaan keuangan desa. 

Hasil yang didapat dari studi survei berdasarkan pernyataan responden 

terkait ketaatan pelaporan keuangan rata-rata pemerintah desa di Kabupaten 

Sleman sudah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai 

dengan jumlah yang telah ditentukan, pemerintah desa selalu mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran keuangan serta melakukan tutup buku setiap akhir 

bulan, pemerintah desa tepat waktu dan konsisten dalam menyusun laporan 

keuangan desa. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(APBDes) selalu berdasrkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran 

yang tercantum dalam RKPDes, serta Pemerintah desa bersedia 

mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah 

direncanakan dalam APBDes. 
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Selain ketaatan atau kepatuhan sikap dari sebuah badan atau organisasi 

untuk bersedia mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Dimuat dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa 

bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan perencanaa, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. Permendagri dibuat untuk mengurangi potensi terjadinya suatu masalah 

yang mana laporan pertanggungjawaban keuangan desa dibuat tidak sesuai 

standar yang berakibat terjadinya manipulasi dan kurangnya transparansi 

anggaran terhadap laporan keuangan tesebut (Prasetyo dan Muis, 2015). 

Sehingga peran pemerintah sebagai steward dapat mematuhi dan memberikan 

kinerja dengan sebaik mungkin dengan melaporkan hasil kinerja sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 memuat melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa 

digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan 

keterbukaan, keandalan, keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal sehingga 

cita-cita dan hak dari masyarakat dapat terpenuhi. Laporan keuangan desa 

harus dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai 

dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode 

selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan 

keuangan desa. Ketaatan atau kepatuhan sikap akan menghasilkan sebuah 

pelaporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat substansinya, 
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untuk menghindari terjadinya pelanggaran besar maka disepakati Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 yang digunakan sebagai pedoman pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan desa yang harus ditaati oleh semua pelaksana tugas.  

3. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa . 

Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uji hipotesis mengatakan 

bahwa tidak ada pengaruh yang positif dengan kata lain bahwa uji hipotesis 

untuk kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa ditolak. Kualitas 

pengawasan badan permusyawaratan desa belum mampu memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa yang ada di 

Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Mondale et.,al (2017) dan Winanda (2019) yang 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi atau kualitas sumberdaya 

manusia, partisipasi masyarakat dan pengawasan internal  BPD. 

Secara deskripsi pengertian dan tugas pokok Badan Permusyawaratn Desa 

(BPD) merupakan badan atau lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang 

sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Fungsi dari BPD yaitu 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 
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pengawasan kinerja perangkat desa. Selain itu, BPD juga memiliki hak untuk 

menyelenggarakan musyawarah desa apabila diperlukan.  

Kinerja pengelolaan keuangan desa memerlukan badan pengawas 

permusyawaratan desa sebagai monitoring  untuk memastikan susunan kerja 

yang akan dan telah  dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang telah 

disepakati, kemampuan yang dimiliki badan permusyawaratan desa salah 

satunya adalah harus bisa menciptakan kepatuhan dari perangkat dan 

organisasi secara sistem dan teknis yang bertujuan untuk mengurangi adanya 

sebuah indikasi potensi penyimpangan. oleh karena itu dalam sebuah organisai 

tentu membutuhkan peran dan tugas BPD salah satunya untuk meyakinkan 

masyarakat agar BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik 

demi terciptanya suatu tujuan kemajuan desa. 

Ekspektasi tidak berjalan lurus dengan realita yang terjadi sebenarnya. 

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD masih belum mampu meningkatkan 

kinerja pengelolaan keuangan desa. Dari pernyataan yang diberikan responden 

terkait dengan pengawasan yang dilakukan dalam hal ini oleh BPD. 

menyatakatan bahwa BPD belum memiliki jadwal rutin pengawasan, 

pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh BPD tidak bertahap dan tidak sesuai 

dengan program, standar pengawasan yang dilakukan BPD belum objektif, 

masih sebatas mengawasi belum mampu melakukan perbaikan jika terjadi 

kesalahan dan penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa 
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sehingga sinergisitas antara BPD dan aparatur desa tidak memiliki feedback 

yang baik bagi kinerja pengelolaan keuangan desa serta. 

BPD perlu berbenah khusunya dalam menjalin komunikasi dengan badan 

pengelolaan keuangan desa untuk mempermudah tugas dan tujuan dari arti 

pengawasan yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas dan 

fungsi BPD sudah pernah dikaji dan diteliti oleh Prasetyo dan Muis (2015) 

yang menyatakan bahwa perlu adanya penguatan Badan Permusywaratn Desa 

dalam fungsi pengawasan internal (aparatur desa) dalam pengelolaan keuangan 

desa. Fungsi pengawasan BPD sudah dijelaskan dalam Permendagri No. 113 

Tahun 2014, dimana BPD bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan 

dan menjadi perwakilan bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi kepada 

pemerintah. Menurut Manullang (2001:172) tujuan pengawasan yaitu 

membandingkan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang 

seharusnya terjadi dengan maksud agar secepatnya melaporkan penyimpangan 

atau hambatan yang terjadi pada pimpinan sehingga dapat diambil tindakan 

yang kolektif. Akan tetapi, sikap sikap profesional seorang pengawasan 

terhadap pemerintah desa perlu di pertanyakan, karena yang selama ini terjadi 

sikap pengawas cenderung pasif jika terjadi penyimpangan. 

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa . 

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. Berdasarkan uji hipotesis menunjukan bahwa pemanfaatan 
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teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Pemanfaatan 

teknologi informasi masih dianggap belum memberikan pengaruh kepada 

kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) sudah membuktikan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan desa dan didukung oleh penelitian Nasir dan 

Oktari (2017) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Terdapat beberapa alasan 

mengapa pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam organisasi 

swasta maupun pemerintah, yaitu tingginya tingkat kompleksitas tugas 

manajemen, pengaruh dari ekonomi global, tuntutan terhadap efisiensi waktu 

kerja, dan tekanan persaingan bisnis (Sugiarti dan Yudianto, 2017). 

Teknologi informasi seyogyanya memberikan kemudahan kepada 

masing-masing pemerintah desa dengan memberikan fasilitas pembekalan, 

pelatihan dan pengadaan perangkat pendukung komputer beserta softwere yang 

memadai, begitu juga jaringan internet agar dapat mempermudah tugas 

aparatur. Teknologi informasi ini yang akan menjadikan masyarakat dan 

pemerintah desa menjadi terhubung baik secara langsung ataupun dengan 

pelayanan secara online. Untuk saat ini penggunaan teknologi informasi 

pemerintah desa sudah dinilai baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

ketersediaan perangkat komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa dan 

ketersediaan jaringan internet.  
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Meskipun penggunaan teknologi dan penyiapan fasilitas sudah dikatakan 

baik namun dari segi optimalisasi dan tepat guna pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di instansi pemerintah desa 

relatif kurang optimal, karena dalam pelaksanaannya aparatur desa masih 

belum menggunakan teknolgi informasi sebagai sarana dan prasarana utama 

atau prioritas. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa desa yang masih 

belum memiliki website. Selanjutnya pemerintah desa masih belum 

mengoptimalkan peranan software  pengelolaan keuangan desa selain 

Microsoft Exel. Dari hasil analisis penelitian membuktikan bahwa proses 

akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di desa 

sebagian masih belum berbasis komputerisasi sehingga kinerja yang dihasilkan 

tidak maksimal.  

Efektivitas dan efesinsi dari optimalisasi pemanfaatan sistem informasi 

bagi kinerja yang dihasilkaan oleh pihak internal pemerintah kepada pihak 

eksternal atau masyarakat sebagai prinsipal dalam perolehan informasi 

mengenai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah tentu akan lebih optimal.  

Solusi bagi pemerintah dalam penyediaan informasi yang dapat dengan mudah 

diakses oleh masayarakt terkait keuangan desa yang tentunya membutuhkan 

komputerisasi yang memadai dan menyediakan jaringan internet yang dapat  

diakses kapanpun saat dibutuhkan, sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang 

desa bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk memanfaatakan 
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teknologi informasi guna penyelenggaraan program dan kegiatan 

pembangunan di desa.  

Menurut Theory of Reasoned Action, yang dikembangkan oleh  Fishbein 

dan Ajzen (1975) kinerja individu dari perilaku yang telah ditetapkan akan 

ditentukan oleh maksud dari tindakan yang akan dilakukan dengan tujuan 

perilaku secara bersama-sama ditentukan oleh sikap individu dan norma-norma 

subjektif. Sarana dan prasarana yang disedikan pemerintah desa dalam hal 

teknologi akan meningkatkan kinerja jika masing-masing aparatur desa 

memanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan tujuan pengelolaan 

keuangan desa menjadi lebih baik. Pernyataan responden yang menyatakan 

bahwa pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi kinerja hal ini disebabkan 

karena teknologi informasi hanya digunaanakan untuk kepentingan individu. 

5. Pengaruh perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa 

Pengujian kelima dilakukan pada variabel. Hasil pengujian menghasilkan 

bahwa perencanaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak, 

bahwa tinggi rendahnya kesiapan perencanaan pembangunan desa belum 

mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil uji hipotesis 

ini berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan pada penelitian Putri (2013) 

menyatakan bahwa bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik, akan 

memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil 

kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-

benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada asas-asas pengelolaan 
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keuangan desa, sehingga pentingnya perencanaan akan memudahkan dalam 

setiap kegiatan guna mencapai tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. .  

Faktanya banyak sekali dijumpai mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai 

dengan apa yang terjadi dilapangan. Apa yang sudah sudah dirumuskan dalam 

hasil musyawarah dan disepakati yang menjadi keputusan bersama, tidak di 

sertakan pada saat proses pelaksanaan. Fenomena ini menegaskan bahwa 

adanya indikasi dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang tepat baik 

dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap 

pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penyusunan APDes, sebagian desa 

masih mealakukannya tanpa pendamping desa atau secara mandiri, padahal 

seharusnya penyusunan APDes dilaksanakan dengan adanya tenaga 

pendamping.  

Dalam teori stewardship  kedua kelompok yaitu masyarakat selaku 

prinsipal dan pemerintah desa selaku steward bekerjasama dalam membuat 

perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa untuk 

kepentingan bersama tahap awal proses perencanaan ini akan memberikan 

dampak pada tahap yang selanjutnya  dalam pengelolaan keuangan desa. Tanpa 

rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilanga fokus sentral 

berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.


