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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian dari pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(X1) dan Spiritualitas (X2) terhadap Kecenderungan kecurangan pengelolaan 

dana desa (Y), sebagai berikut: 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa, artinya hubungan 

kompetensi sumber daya manusia terhadap kecenderungan kecurangan 

pengelolaan dana desa berlawanan arah. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan maka 

kecenderungan kecurangan dana desa akan menurun karena semakin baik 

perilaku perangkat desa, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan 

pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang kompeten mengerti bagaimana 

konsekuensinya jika mereka melakukan tindakan kecurangan. 

2. Spiritualitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

pengelolaan dana desa, hal ini menunjukan bahwa seseorang yang memiliki 

spiritualitas dan keimanan yang tinggi tidak menutup kemungkinan memiliki 

niat untuk melakukan kecurangan. Ketika seseorang memiliki niat untuk 

melakukan kecurangan, spiritualitas dan keimanannya seolah-olah hilang dari 

dalam dirinya. Seseorang akan melakukan kecurangan tanpa 

mempertimbangkan spiritualitas dan keimanan yang dimilikinya.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di dapat, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia di desa Kecamatan Cisarua Kabupaten 

Bandung Barat diharapkan agar bisa ditingkatkan kembali terutama pada 

aspek bidang penugasan, walaupun dalam pekerjaan tidak sesuai dengan latar 

belakang akan tetapi karena itu sebuah tuntutan agar bisa terus dilaksanakan, 

karena dengan bekerja pada bidang yang berbeda akan menambah 

pengetahuan baru didalam dirinya dan juga meningkatkan aspek-aspek 

lainnya. Kemudian kompetensi sumber daya manusia juga penting untuk 

mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa, oleh karena itu perlu 

adanya peningkatan kompetensi bagi aparat desa. Peningkatan kompetensi 

bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan menempatkan 

pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.  

2. Spiritualitas di desa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat 

diharapkan agar bisa dipertahankan kembali terutama pada aspek komunikasi, 

karena komunikasi itu penting untuk berbagi informasi kepada orang lain, 

akan tetapi dalam hal komunikasi pun harus bisa disaring apakah informasi 

yang diperoleh itu baik atau tidak, jika memperoleh informasi yang kurang 

baik alangkah baik untuk dihiraukan karena akan berdampak buruk 

kedepanya. 

3. Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bandung Barat dalam hal apapun harus dihindarkan terutama jika 

rencana tidak sesuai dengan harapan. Ketika sebuah rencana tidak sesuai 

dengan harapan maka dana yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Untuk 

meminimalisir hal tersebut perusahaan/instansi harus memperhatikan aspek-

aspek rencana yang akan dilakukan kedepan apakah sesuai dengan kebutuhan 

atau tidak. Selain itu juga harus bisa mempertimbangkan dana yang keluar 

ketika sebuah rencana tidak sesuai harapan. 


