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ABSTRAK 

 TRI UTARI, 1822100013, 2022. “Pengaruh Penerapan Asas 

Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa dengan 

Kebijakan Desa sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Desa Jetis 

Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten)” 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan asas 

pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa dengan kebijakan desa 

sebagai variabel pemoderasi studi pada Desa Jetis Kecamatan Karangnongko 

Kabupaten Klaten. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Desa Jetis yang mempunyai hak pilih atau telah memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik insidental 

sampling diperoleh 100 responden yang memenuhi kriteria sampel penelitian ini. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi dan 

asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap 

pembangunan desa pada pemerintahan Desa Jetis. Akan tetapi penerapan asas 

partisipatif serta asas tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan 

desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa pada pemerintah Desa Jetis. 

Sedangkan kebijakan desa memperlemah pengaruh penerapan asas transparansi 

dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa pada pemerintah 

Desa Jetis. Namun kebijakan desa tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan 

asas akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran terhadap 

pembangunan desa pada pemerintah Desa Jetis. 

 

Kata Kunci : Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Partisipatif, Asas 

Tertib dan Disiplin Anggaran, Pembangunan Desa, Kebijakan 

Desa.
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ABSTRACT 

 TRI UTARI, 1822100013, 2022. "The Influence of Application of 

Village Financial Management Principles on Village Development with Village 

Policy as Moderating Variable (Case Study in Jetis Village, Karangnongko 

District, Klaten Regency)" 

 The purpose of this study was to determine the effect of applying the 

principles of village financial management on village development with village 

policy as a moderating variable in the study at Jetis Village, Karangnongko 

District, Klaten Regency. The population used in this study is the Jetis Village 

community who have the right to vote or already have an Identity Card (KTP). 

Sample selection using incidental sampling technique obtained 100 respondents 

who meet the criteria of this research sample. 

 The results of this study indicate that the application of the principles of 

transparency and accountability in village financial management has a positive 

effect on village development in the Jetis Village government. However, the 

application of participatory principles and the principles of order and budget 

discipline in village financial management does not affect village development in 

the Jetis Village government. Meanwhile, village policies weaken the effect of 

applying the principle of transparency in village financial management to village 

development in the Jetis Village government.. However, village policies are not 

able to moderate the effect of implementing the principles of accountability, 

participatory and orderly and budgetary discipline on village development in the 

Jetis Village government. 

 

Keywords: Principle of Transparency, Principle of Accountability, Participatory 

Principle, Principle of Order and Budget Discipline, Village 

Development, Village Policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang 

melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan 

pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut 

dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 

tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang besar yang tercermin 

dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) tentang 

pendapatan desa bersumber dari  pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi 

anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan 

dari anggaran pendapatan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan 

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain lain pendapatan 

desa yang sah, Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dana yang baik 

oleh pemerintah agar pembangunan dapat tercapai. Salah satu prioritas utama 

dalam pembangunan nasional yang menjadi kepanjangan tangan dari 

pemerintah pusat adalah pemerintah daerah melalui desa. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan 

bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
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batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan penting 

karena desa merupakan bagian terbawah dari struktur pemerintahan yang 

paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehubungan 

dengan hal itu pemerintah daerah telah memberikan peluang kepada 

pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa demi 

tercapainya pembangunan nasional.  

Menurut Sengaji dan Asyik (2018) pembangunan desa dapat diukur 

dengan beberapa indikator yang salah satunya yaitu  tingkat kesehatan. 

Kesehatan selalu berkorelasi dengan  ketersedian tenaga kesehatan terutama 

dipedesaan. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan pemerintah untuk 

menempatkan 1 (satu) tenaga kesehatan pada setiap desa agar pembangunan 

desa tercapai. Namun dimasa Pandemi Covid-19, keterbatasan tenaga 

kesehatan dipedesaan menjadi masalah dimana Puskemas Pembantu Desa 

yang seharusnya melakukan pelayanan setiap hari terpaksa belum terealisasi  

karena tenaga kesehatan bertugas diluar wilayah untuk melakukan  vaksinasi. 

Terdapat pula kasus yang dikutip dari www.solopos.com (2021) bahwa 

ribuan bayi di Klaten kekurangan gizi. Dinkes menemukan dari jumlah balita 

169.096 terdapat 11,7% atau sekitar 4.105 balita mengalami stunting di 

Klaten yang tersebar dibeberapa kecamatan. Salah satunya yaitu kecamatan 

Karangnongko tepatnya di desa Jetis masih terdapat balita yang mengalami 
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gizi buruk atau stunting. Faktor utama penyebab balita mengalami stunting 

yaitu pola asuh yang salah. Faktor pola asuh sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan dan tumbuh kembang balita. Peningkatan kesehatan pada balita 

juga seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena balita 

merupakan aset bagi desa kedepannya. Untuk masalah sarana dan prasarana 

juga perlu ditingkatkan guna menunjang kegiatan dan program masyarakat. 

Sarana dan prasarana tersebut yaitu pembangunan sanggar karang taruna, 

perbaikan jalan yang rusak dan pengadaan alat transportasi untuk membantu 

melayani masyarakat. 

Agar pembangunan desa berjalan dengan baik, otonomi daerah 

ditingkat pedesaan perlu adanya kontrol dari pemerintah diatasnya  dan 

kontrol dari masyarakat atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa 

dan pengelolaan dana tersebut. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan 

desa juga harus berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah tertuang dalam 

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 2 ayat (1).  

Asas yang pertama yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan 

desa, Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumberdaya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi. 

Informasi keuangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 
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masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah pada saat mengelola 

sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan peraturan 

perundang undangan. Siregar (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa Desa Paluh Manis, 

kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Sedangkan pada penelitian Dewi 

dan Sapari (2020) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana 

desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. 

Asas yang kedua yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

desa, menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 

2015:35) menjelaskan bahwa akuntabel merupakan perwujudan kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Novatiani, Kusumah dan Vabiani 

(2019) akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan. Akuntabilitas yang baik ditunjukan oleh adanya sistem 

akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat 

dipertanggungjawabkan dan tepat waktu. Asas akuntabel yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah 

desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Widayanti, Masitoh dan 
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Dwi, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa pada Desa Paluh 

Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Dewi dan Sapari (2020) 

dalam penelitianya menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana 

desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Sengaji dan Asyik (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap 

pembangunan desa.  

Ketiga yaitu asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa, 

menurut Isbandi dalam Dewi dan Sapari (2020) partisipasi masyarakat adalah 

keikutsertaan masyarat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang 

alternatif solusi untuk mengatasi sebuah masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keberhasilan sebuah proyek 

pembangunan desa dan perencanaannya juga harus dipengaruhi oleh 

partisipasi masyarakat desa. Sedangkan menurut Ultafiah (2017) partisipasi 

adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat pada saat 

melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai 

hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan desa Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten 

Langkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sapari (2020) 
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menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap 

pembangunan desa. 

Terakhir adalah asas tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan 

keuangan desa, Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP, 2015: 35) definisi tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan 

keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun, antara tanggal 1 

Januari sampai 31 Desember (Pemendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2).  

Pembangunan desa juga tidak terlepas dari kebijakan dari suatu desa.  

Menurut Dura (2016) kebijakan desa adalah suatu produk hukum yang 

memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup 

wilayah administrasi desa itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

dan Sapari (2020) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan 

terhadap pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sengaji 

dan Asyik (2018) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembangunan desa. 

Berdasarkan uraian di atas dan inkonsistensi dari peneliti terdahulu 

maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul “ Pengaruh Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

terhadap Pembangunan Desa dengan Kebijakan Desa sebagai Variabel 

Pemoderasi (Studi pada Desa Jetis Kecamatan Karangnongko 

Kabupaten Klaten)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian sebagai berikut ini.  

1. Apakah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa 

berpengaruh terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa Jetis 

Kecamatan Karangnongko? 

2. Apakah penarapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa 

berpengaruh terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa Jetis 

Kecamatan Karangnongko? 

3. Apakah penerapan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa 

berpengaruh terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa Jetis 

Kecamatan Karangnongko? 

4. Apakah penerapan asas tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan 

keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada 

pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko? 

5. Apakah kebijakan desa mampu memoderasi pengaruh penerapan asas 

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan 

desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko? 

6. Apakah kebijakan desa mampu memoderasi pengaruh penerapan asas 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan 

desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko? 

7. Apakah kebijakan desa mampu memoderasi pengaruh penerapan asas 

partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan 

desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko? 
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8. Apakah kebijakan desa mampu memoderasi pengaruh penerapan asas 

tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa terhadap 

pembangunan desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan 

Karangnongko? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah penerapan asas transparansi 

dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan 

desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko. 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah penerapan asas akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan 

desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko. 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah penerapan asas partisipatif 

dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan 

desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko. 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah penerapan asas tertib dan 

disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh 

terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa Jetis Kecamatan 

Karangnongko. 

5. Untuk menguji dan menganalisis peran kebijakan desa dalam 

memoderasi pengaruh penerapan asas transparansi dalam pengelolaan 
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keuangan desa terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa 

Jetis Kecamatan Karangnongko. 

6. Untuk menguji dan menganalisis peran kebijakan desa dalam 

memoderasi pengaruh penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa 

Jetis Kecamatan Karangnongko. 

7. Untuk menguji dan menganalisis peran kebijakan desa dalam 

memoderasi pengaruh penerapan asas partisipatif dalam pengelolaan 

keuangan desa terhadap pembangunan desa pada pemerintahan Desa 

Jetis Kecamatan Karangnongko. 

8. Untuk menguji dan menganalisis peran kebijakan desa dalam 

memoderasi pengaruh penerapan asas tertib dan disiplin anggaran dalam 

pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa pada 

pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Karangnongko. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki 

masalah yang terjadi dalam menerapkan asas pengelolaan keuangan desa 

agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dan dapat memberikan 

manfaat secara optimal kepada masyarakat desa serta menjadi salah satu 

pilar pembangunan desa. 
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2. Bagi Masyarakat 

Tambahan informasi kepada masyarakat tentang penerapan asas 

pengelolaan keuangan sehingga kesejahteraan masyarakat desa menjadi 

lebih baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

bagi akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, yaitu tentang Pengaruh Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan 

Desa terhadap Pembangunan Desa dengan Kebijakan Desa sebagai Variabel 

Pemoderasi di Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini. 

1. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa penerapan asas 

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif 

terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui dari nilai 

signifikansi asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 

0,003 < 0,05, yang berarti pemerintah Desa Jetis telah memberikan 

informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat atas 

pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya 

untuk pembangunan desa yang dipercayakan kepadanya terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa penerapan asas 

akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif 

terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui dari nilai 

signifikansi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa 

sebesar 0,002 < 0,05, yang berarti pemerintah Desa Jetis sudah 

melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik untuk 
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pembangunan desa baik dari tahap perencanaan, tahap pelakasanaan, 

tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. 

3. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa penerapan asas 

partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh 

terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui dari nilai 

signifikansi asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 

0,550 > 0,05, yang berarti partisipasi masyarakat dalam setiap program 

pembangunan desa masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa 

Jetis bermata pencaharian sebagai karyawan swasta sehingga 

masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan 

pembangunan desa. 

4. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa penerapan asas tertib dan 

disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh 

terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui dari nilai 

signifikansi asas tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan 

keuangan desa sebesar 0,165 > 0,05, hal ini dikarenakan sebagian besar 

masyarakat tidak ikut dalam kegiatan pembangunan desa sehingga 

masyakat tidak mengetahui dan kurang paham alur kegiatan 

pembangunan desa. 

5. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kebijakan desa 

memperlemah pengaruh penerapan asas transparansi dalam pengelolaan 

keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat diketahui dari 

nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05, yang berarti adanya kebijakan 

memperlemah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan 
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desa terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, semakin 

ditingkatkannya kebijakan desa maka penerapan asas transparansi 

terhadap pembangunan desa semakin menurun. 

6. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kebijakan desa tidak 

mampu memoderasi pengaruh penerapan asas akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai signifikansi sebesar 0,628 > 0,05, yang berarti 

kebijakan desa tidak mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh 

penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa 

terhadap pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pemerintah 

Desa Jetis dalam menerapkan asas akuntabilitas sudah cukup baik. 

Sehingga ada tidaknya kebijakan desa tidak memberikan pengaruh 

pemerintah desa dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa terhadap pembangunan desa. 

7. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kebijakan desa tidak 

mampu memoderasi pengaruh penerapan asas partisipatif dalam 

pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai signifikansi sebesar 0,365 > 0,05, yang berarti 

kebijakan desa tidak mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh 

penerapan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa terhadap 

pembangunan desa. Dikarenakan dalam proses pembangunan desa 

aparat telah mempunyai tim khusus pelaksana kegiatan yang telah 

ditunjuk untuk menyelesaikan pembangunan dan pemerintah desa sulit 
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mengkoordinasi masyarakat yang mayoritas masyarakatnya bekerja 

sebagai karyawan swasta. 

8. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kebijakan desa tidak 

mampu memoderasi pengaruh penerapan asas tertib dan disiplin 

anggaran dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan 

desa. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi sebesar 0,145 > 0,05, 

yang berarti kebijakan desa tidak mampu memperlemah atau 

memperkuat pengaruh penerapan asas tertib dan disiplin anggaran 

dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hal ini 

disebabkan karena ketepatan dan kecepatan laporan 

pertanggungjawaban itu tergantung kemampuan perangkat desa dalam 

membuat dan menyampaikan laporan tersebut. 

 

B. Keterbatasan 

 Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu pada 

variabel asas tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. 

Hal ini dikarenakan penelitian mengenai pengaruh penerapan asas tertib dan 

disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan 

desa belum ada sebelumnya sehingga referensi yang mendukung hipotesis 

tersebut belum memadai. 
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C. Saran  

 Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintah Desa 

 Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki 

masalah yang ada dalam menerapkan asas pengelolaan keuangan desa 

agar program desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu  

perlunya sosialisasi dan komunikasi akan pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam menunjang tata kelola pemerintahan desa yang baik. 

2. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan masyarakat lebih aktif dalam setiap kegiatan yang 

berkaitan tentang pembangunan desa, karena masyarakat merupakan 

peran utama dalam pembangunan desa untuk menuju kearah yang lebih 

baik lagi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya lebih banyak lagi mengumpulkan 

data dalam penelitian, tidak hanya menggunakan kuesioner namun juga 

menambah teknik pengumpulan data misalnya dengan menggunakan 

wawancara serta menambah variabel penelitian lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini, memperluas daerah penelitian, 

menambah jumlah responden dan memperjelas pertanyaan dalam 

kuesioner. 
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