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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

kompetensi perangkat desa dan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Kecamatan Kelapa Kampit dan 

Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa 

kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini berarti semakin baik kompetensi 

yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan semakin baik pula dalam 

pengelolaan keuangan dana desa. 

2. Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa 

implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik implementasi dari permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

maka akan semakin baik pula dalam pengelolaan keuangan dana desa. 

3. Hasil analisis data yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa 

kompetensi perangkat desa dan implementasi Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 
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pengelolaan keuangan dana desa maka perlu adanya perangkat desa dalam 

hal ini pelaksana pengelola keuangan yang memiliki kompetensi yang baik 

agar dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat dilakukan sesuai dengan 

asas pengelolaan keuangan yaitu akuntabel, transparansi, partisipatif serta 

tertib dan disiplin anggaran. Selain itu juga diperlukan implementasi 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan baik dan benar agar 

pengelolaan keuangan dana desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis koefisien determinasi (R2) 

menunjukkan angka adjusted R Square 0,584 atau 58,4% yakni variabel 

pengelolaan keuangan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi 

perangkat desa dan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan 

sisanya dapat dijelaskan variabel lain diluar variabel penelitian. 

5. Dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat variabel lain sebesar 

41,6% yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa. Dengan 

demikian, akan lebih baik jika diadakan penelitian selanjutnya mengenai 

variabel independen lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Kelapa Kampit dan 

Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang tidak dapat dijelaskan oleh 

penulis sendiri, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
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kesempurnaan. Oleh sebab itu ada beberapa keterbatasan yang diperoleh dalam 

melangsungkan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menguji mengenai variabel kompetensi perangkat desa 

dan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap 

pengelolaan keuangan dana desa dan hanya dilakukan pada Kecamatan 

Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur. 

2. Kuesioner yang digunakan memiliki banyak kelemahan yaitu tergantung 

dengan kondisi dan situasi responden. 

3. Adanya keterbatasan objek, data dan waktu penelitian, sehingga hasil 

penelitian ini kurang maksimal. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar 

dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu penelitian ini dapat dilakukan kembali 

dengan menambah variabel berbeda sebagai predikator pengelolaan keuangan dana 

desa dan objek penelitian yang berbeda dengan item pernyataan pada kuesioner 

yang berbeda serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

  


