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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan adanya pengaruh 

Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen, terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 10 

sampel Desa di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dalam 

bentuk Dinas (Desa) yang masih aktif tahun 2017 dengan jumlah responden 

sebanyak 60 orang. Data analisis menggunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Desa Kecamatan Penengahan 

Kabupaten Lampung Selatan. Sebaliknya, Akuntabilitas Tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Desa Kecamatan 

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.  

5.2 Keterbatasan  

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, hasil penelitian ini mengandung beberapa 

keterbatasan antara lain : 

1. Penelitian ini hanya meneliti pada Desa di Kecamatan Penengahan Kabupaten 

Lampung Selatan Kota sehingga untuk daerah kabupaten dan kota lain yang 

berbeda memungkinkan akan terdapat perbedaan kesimpulan. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada Desa di Kecamatan Penengahan Kabupaten 

Lampung Selatan dengan jumlah sampel 10 Desa di Kecamatan Penengahan 

Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk Dinas. 

3. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrumen berdasarkan 

persepsi dari skor jawaban responden. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempegaruhi 

Kinerja Keuangan Pemerintah. Penambahan variabel bisa menggunakan 

variabel alokasi Dana Desa  (Devi, 2015).  

2. Bagi Instansi Pemerintah daerah harus lebih bertanggung jawab terehadap 

Akuntabilitas sehingga Kinerja Keuangan Pemerintah dapat berjalan dengan 

baik dan harus lebih diperhatikan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang 

akan diberikan kepada masyarakat.  

3. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan tidak 

hanya terbatas pada Kecamatan Penengahan saja tetapi disarankan agar lebih 

memperluas area penelitian. Misalnya penelitian pada pemerintah provinsi se-

kabupaten dan Kota.



 
 

 


