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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Terdapat Pengaruh positif signifikan Sumberi Daya Manusia terhadap

PengelolaanI Keuangan desa di Kecamatan Tahunan Tahun 2017

Artinya kompetensi Sumber daya manusia untuk dapat

melaksanakan keseluruhan dari kegiatan pengelolaan keuangan desa,

kompetensi sumber daya yang berkualitas yakni sumber daya yang mampu

secara fisik, dan berpengetahuan dalam memahami pengelolaan keuangan

desa yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga sumber daya manusia akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan

keuangan desa.

2. Terdapat Pengaruh positif signifikan SaranaI dan Prasarana terhadap

Pengelolaan IKeuanganI desa di Kecamatan Tahunan Tahun 2017

Dengan ketersediaan Sarana prasarana baik fisik maupun non fisik

sebagai penunjang utama dalam melaksanakan tugasnya, berupa perlengkapan

dan alat-alat yang dibutuhkan Sumber daya manusia untuk bergerak dan

memperlancar proses pengelolaan Keuangan desa sehingga sesuai sasaran dan

mempercepat proses pengerjaan tugasnya, maka hal ini Sarana dan prasarana

akan berpengaruh positif terhadap hasil pengelolaan Keuangan desa.

3. Terdapat pengaruh positif signifikan TransparansiI terhadap Pengelolaan

KeuanganI desa di Kecamatan Tahunan Tahun 2017
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Artinya adanya Transparansi yakni keterbukaan infomasi publik

yang secara tidak langsung sebagai media komunikasi oleh Pemerintah desa

kepada masyarakat secara tidak langsung, akan memudahkan masyarakat

dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini

akan menciptakan suasana yang kondusif antara pemerintah desa dan

masyarakat itu sendiri karena transparansi memberi keleluasaan

masayararakat untuk ikut member aspirasi berupa kritik maupun saran, jadi

Sarana dan prasarana akan memberi dampak positif terhadap pengelolaan

keuangan desa.

4. Terdapat pengaruh positif signifikan pengaruh AkuntabilitasI terhadap

Pengelolaan iKeuangan Idesa di Kecamatan Tahunan Tahun 2017

Artinya dengan adanya Akuntabilitas yakni proses

pertanggungjawaban keuangan desa yang dikerjakan secara akuntabel dan

handal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka akan

menciptakan suasana yang kondusif, sehingga laporan keuangan yang

dihasilkan dapat dipertanggungjawabkann kebenaranya.

5. Terdapat pengaruh SumberI Daya Manusia, SaranaI dan Prasarana,

TransparansiI dan AkuntabilitasI Secara bersama-sama terhadap Pengelolaan

KeuanganI desa di Kecamatan Tahunan Tahun 2017

Artinya dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang

berkualitas, sarana dan prasarana sebagai penunjang, transparansi sebagai

media komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat serta Akuntabilitas

yaitu pelaporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan handal maka
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Keempatnya secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap

pengelolaan keuangan desa.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan – kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai faktor – faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan Keuangan

Desa.

2. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu wilayah saja

sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.

3. Bagi Tim Pengelola Keuangan diharapkan dapat meningkatkan tingkat

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa sehingga tidak

akan terjadi seperti kasus yang sama seperti tahun 2017.

4. Pemerintah Kabupaten Jepara untuk sering melakukan Sosialisasi,

Pendidikan dan Pelatihan kepada aparatur Pemerintah desa sehingga kualitas

Sumber Daya Manusia akan meningkat.
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