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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh 

kesiapan individual dan dukungan institusional terhadap motivasi serta pengaruh 

motivasi terhadap akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan pengertian tersebut, 

akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang harus dipenuhi oleh oleh sebuah entitas 

yaitu pemerintah desa. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Adapun variabel-variabel tersebut 

adalah kesiapan individual, dukungan institusional, dan motivasi. Penelitian ini 

difokuskan pada keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan diberlakukannya regulasi 

yang baru bagi desa yaitu UU No. 6 tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 

mengetahui kesiapan dari pemerintah desa dalam menghadapi penerapan regulasi 

baru tersebut. 

 Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian 

survey melalui kuesioner. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur variabel-
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variabel yang telah ditentukan dengan  61 item pertanyaan dalam penelitian ini. 

Kuesioner tersebut diberikan kepada 11 pemerintah desa yang berada di Kecamatan 

Poncowarno Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Adapun responden dalam penelitian 

ini adalah para aparatur desa. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu : 

1. Variabel kesiapan individu tidak menemukan bukti secara empiris memiliki 

pengaruh positif terhadap motivasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Purnamasari, et al (2011) dan Desplaces (2005) yang 

mengindikasikan bahwa kesiapan individual berpengaruh positif terhadap 

motivasi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa aparat desa yang memiliki 

kesiapan individu yang baik atas adanya perubahan regulasi, tidak serta merta 

memiliki motivasi yang baik pula untuk memenuhi pelaksanaan regulasi baru 

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan kerja sebagai konsekuensi 

adanya regulasi baru terlalu tinggi sehingga justru motivasi yang tercipta 

semakin rendah. 

2. Variabel dukungan institusional terbukti secara empiris memiliki pengaruh 

positif terhadap motivasi. Artinya, semakin tinggi dukungan yang diberikan 

pemerintah desa kepada aparat desa, baik dalam bentuk pelatihan maupun 

dukungan positif dari atasan dan rekan kerja, akan memunculkan dorongan 

atau motivasi pada diri aparat desa untuk bersikap positif atas tugas yang 
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dilakukan untuk memenuhi amanat regulasi yang baru yaitu UU No. 6 tahun 

2014. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rhoades dan Eisenberger (2002) 

serta penelitian Tatiyani (2004) yang mengindikasikan bahwa dukungan 

institusional yang baik dapat memunculkan motivasi karyawan untuk 

memenuhi tujuan organisasi. 

3. Variabel motivasi terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap 

akuntabilitas. Artinya, semakin tinggi dorongan atau motivasi dalam diri 

aparat desa maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaran pemerintah desa sesuai amanat UU No. 6 tahun 

2014. Hasil ini sejalan dengan penelitian Brewer, Selden, dan Facer (2000) 

serta penelitian Prisilia (2013) yang mengindikasikan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tentu masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara 

lain : 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada aparat desa. 

Kuesioner dikirim ke pemerintah desa sehingga peneliti tidak secara langsung 

mendampingi proses pengisian kuesioner, sehingga sangat dimungkinkan 

terjadinya kesalahan pengisian akibat perbedaan interpretasi atas item 

pernyataan yang ada pada kuesioner. 
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2. Hasil peneilitian ini menunjukkan tingkat variabilitas dari variabel endogen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen terbilang cukup rendah, yang 

mengindikasikan masih terdapat variabel yang tidak diteliti dalam penelitian 

yang mampu menjelaskan variabel endogen dalam penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa rekomendasi dan saran yang peneliti ajukan, antara lain : 

5.3.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Desa Kecamatan Poncowarno  

1. Untuk meningkatkan kenyamanan serta kesuksesan penyelenggaraan 

pemerintah desa berdasarkan amanat UU No. 6 tahun 2014, maka perlu 

adanya dukungan institusional yang baik. Bentuk dukungan yang dapat 

diberikan adalah sosialisasi mengenai isi dari UU No. 6 tahun 2014, pelatihan 

terkait penyelenggaraan pemerintah desa sesuai UU No. 6 tahun 2014, 

pelatihan terkait dengan motivasi kerja, serta membangun atmosfer positif 

antar pimpinan – aparat desa dan antar aparat desa. Hal ini dimaksudkan agar 

aparat desa sebagai pelaku penyelenggara pemerintah desa merasa dihargai 

sehingga mereka memberikan timbal balik berupa sikap positif atas 

penyelenggaraan pemerintah desa sesuai amanat regulasi yang baru.  

3. Adanya evaluasi terhadap kinerja individu, agar permasalahan-permasalahan 

yang muncul segera teratasi, sehingga tidak mengganggu proses 
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penyelenggaraan pemerintah desa ke depan sesuai dengan amanat UU No. 6 

tahun 2014. 

5.3.2 Saran bagi Penelitian selanjutnya 

1. Pada teknis penyebaran kuesioner, hendaknya peneliti selanjutnya 

mendampingi saat proses pengisian kuesioner tersebut, dengan maksud untuk 

meminimalisir adanya salah interpretasi atas item pernyataan pada kuesioner 

tersebut. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menyertakan dimensi selain self efficacy sebagai 

dimensi pembentuk variabel kesiapan individu. Dimensi lain yang dapat 

disertakan adalah variabel kepemimpinan, yaitu pengaruh gaya pemimpin 

terhadap Readiness for Change dan variabel budaya organisasi. Penyertaan 

dimensi-dimensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat variabilitas 

variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. 

 

 

  

 

 

 

 

 


