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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menggunakan sampel dari kantor kepala desa atau 

pemerintah desa di Kabupaten Sleman sebanyak 188 responden yang ditentukan 

dengan metode total sampling. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk 

menguji dan memberikan bukti empiris terkait hubungan antara kapasitas 

aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan 

teknologi informasi, dan perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan dianalisis, hasil 

pengujian dalam penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. 

2. Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa. 

3. Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 

4. Pemanfaatan teknolog informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa. 

5. Kesiapan perencanaan desa tidak brpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan desa. keuangan desa.
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B. Saran  

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dari penelitian ini, ada beberapa saran 

yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya terkhusus mengenai kinerja 

pengelolaan keuangan desa, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengganti variabel 

independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan 

keuangan desa, seperti partisipasi masyarakat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah metode wawancara 

dalam penelitian ini, agar dapat memaksimalkan hasil penelitian. 

3. Instrumen berupa kuesioner diharapkan untuk menggunakan bahasa yang 

umum dan tidak menggunakan singkatan yang tidak dimengerti oleh 

responden. 

4. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja 

pengelolaan keuangan desa dengan cara merekrut aparatur desa sesuai dengan 

kapasitas yang diperlukan, taat pada aturan yang berlaku,  meningkatkan 

kualitas lembaga pengawasan, memaksimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi, menumbuhkan komitmen masing-masing individu, serta 

memaksimalkan peran pendamping desa. 

5. Menambahkan pernyataan negatif pada kuesioner. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel 70 desa yang ada di Kabupaten Sleman, 

perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan wilayah 

Kabupaten yang berbeda, sehingga hasil penelitian lebih akurat. 

2. Masih kurangnya penelitian dengan menggnakan variabel dependen kinerja 

pengelolaan keuangan desa, untuk itu perlu adanya penelitian lebih banyak 

mengenai hal tersebut agar penelitian ini semakin akurat. 

3. Banyaknya kuesioner yang tidak memenuhi kriteria data untuk diolah 

dikarenakan kurang lengkapnya pengisian kuesioner oleh responden, serta 

keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan tidak terkontrolnya jawaban 

responden secara pasti oleh peneliti. 

4. Dari hasil uji SPSS variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel 

dependen sebesar 62,2% yang mana masih ada 37,8% yang dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas lain diluar penelitian. 

5. Pengumpulan data penelitian hanya menggunakan kuesioner tanpa 

wawancara langsung kepada aparatur desa. 

6. Kuesioner hanya menggunakan pernyataaan positif. 

 

D. Implikasi 

Penelitian menerapkan tiga implikasi yang terdiri dari implikasi ekonomi, 

implikasi sosial, dan implikasi lingkungan. Implikasi ekonomi merupakan 

bentuk kontribusi penelitian terkait pemanfaatan nilai secara ekonomis 
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mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas 

pengawasan badan permusyawaratn desa, pemanfaatan teknologi infromasi, 

dan perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Implikasi soial 

merupakan bentuk kontribusi penelitian kepada pemerintah dan masyarakat 

mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas 

pengawasan badan permusyawaratn desa, pemanfaatan teknologi infromasi, 

dan perencanann terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Implikasi 

budaya merupakan bentuk kontribusi penelitian terkait sikap, kebiasaan, 

perilaku kehidupan masyarakt. 

1. Implikasi Ekonomi 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah nilai secara ekonomi  

terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan 

keuangan desa, seperti kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas 

pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi 

informasi,dan perencanaan, hasil penelitian ini membuktikan masih adanya 

variabel yang tidak memberikan pengaruh positif, seperti halnya pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi, perencanaan dan pengawasan sehingga  

mengurangi nilai ekonomi karena menggunakan dana yang kurang 

memberikan manfaat.  

2. Implikasi Sosial 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah 

dan masyarakat agar saling berinteraksi dalam mengelola keuangan desa. 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah desa dan masyarakat 

saling bekerjasama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa 

secara baik dan tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini bagi Pemerintah 

Desa Kabupaten Sleman dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan 

kinerja aparatur desa dalam proses pengelolaan keuangan desa, terkait 

masalah kemiskinan, perekonomian, pengangguran dan kriminalitas. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

pengelolaan keuangan desa tersebut masih belum mampu memberikan 

pengaruh yang positif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 

desa. Hal tersebut membuktikan bahwa perlu adanya interaksi sosial dari 

pemerintah  desa dengan masyarakat desa. 

3. Implikasi Lingkungan  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengaruh yang positif terhadap lingkungan. Kinerja pengelolaan keuangan 

desa menjadi sentra dalam pembangunan sektor lingkungan. Kinerja 

pengelolaan keuangan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang 

memiliki fasilitas infrastruktur memadai, pembangunan yang merata, 

lingkungan yang bersih, tidak terjadi banjir. Sehingga masyarakat 

lingkungan sekitar dapat merasakan hari dari kinerja aparatur desa terkait 

pengelolaan keuangan desa. 

 

 


