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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi 

penganggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa  di Kabupaten Demak. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 desa dengan 

metode acak aksidental, serta setiap desa terdapat 4 responden yaitu kepala desa, 

sekretaris, kepala urusan keuangan, dan ketua BPD. Jenis penelitian kuantitatif 

dengan sumber data penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner. Alat 

analisis Penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS 

25. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, partisipasi 

masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

partisipasi penganggaran, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

  



 
 

viii 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the influence of human 

resources competence, the utilization of information technology, budget 

participation, and community participation in the management of accountability 

of the Village fund of Demak District government. The samples in this study were 

50 villages with a random method of aksidental, as well as every village there 

were 4 respondents namely village head, Secretary, head of financial affairs, and 

Chairman of the BPD.  This type of quantitive research with research data source 

is primary through the dissemination of questionnaires. The Research analysis 

tool uses multiple linear regression with the SPSS 25 program. 

The results of the research concluded that the competency of human 

resources, the utilization of information technology, budgeting participation, 

community participation has a positive and significant influence accountability of 

village funds management.  

 

Keywords: human resources competence, utilization of information technology, 

budge participation, community participation, and accountability of village fund 

management. 
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INTISARI 

  

Masalah utama pada penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa 

yang ada di Kabupaten Demak dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi 

penganggaran dan partisipasi masyarakat. 

Terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : kompetensi sumber daya 

manusia berpegaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi penganggaran berpengaruh positif 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan partisipasi 

masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa.  

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan metode acak 

aksidental serta pengujian ini menggunakan uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan IMB SPSS 25 dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang meliputi 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi 

penganggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

  



 
 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pra 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penulis menyadari bahwa selama 

penyusunan pra skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi 

dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 

pengahargaan dan ucapan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang tua dan keluarga tersayangku yang tidak pernah lelah dalam 

memanjatkan doa, dukungan, dan semangat bagi penulis. 

2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung . 

3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Bapak Hj. Luluk Ifadah, SE. MSi, Ak.CA. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya dengan sabar untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, pengarahan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi 

penulis. 

5. Bapak Khoirul Fuad, SE. MSi yang selalu ikhlas sebagai dosen pembibing 

kedua saya 



 
 

xi 
 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Unissula khususnya dosen Akuntansi yang 

telah mengajarkan ilmu-ilmu bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa. 

7. Konco Kenthelku. bos arif tri, ozin, agam, amir, jack, aghni, Ijun, sukron, arif 

av, agung, ahda, bagas yang senantiasa memberikan aura yang positif maupun 

negatif pada persahabatan kami sehingga mampu memberikan motivasi 

dalam mengerjakan beberapa hal termasuk pra skripsi ini. 

8. Keluarga Besar PMII Komisariat Sultan Agung yang saya banggakan. 

Terutama untuk sahabat-sahabat saya yang suka menghibur Sidiq, Anip, 

Diah, Yulinda, Qoqom, Ansor, Ainur dan semuanya yang masih hidup. 

9. Keluarga besar organisasi internal HMJA yang telah memberikan 

pengalaman sebagai bahan pembelajaran yang berharga untuk menyongsong 

masa depan bagi penulis. 

10. Teman-teman Fakultas Ekonomi Unissula angkatan 2015 yang sama-sama 

berjuang untuk masa depan terima kasih atas kerjasama dan bantuan kalian. 

11. Serta semua pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penyelesaian skripsi ini secara langsun maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa pra skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya 

ketika terjadi kesalahan dalam penulisan pra skripsi ini. Kritik dan saran yang 

membangun bagi penulis harapannya dapat melengkapi kembali data-data yang 

kurang sempurna untuk pra skripsi ini. Harapan saya sebagai penulis semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagi pihak terutama yang 

membacanya. Terima kasih.  



 
 

xii 
 

Semarang, 7 Mei 2019 

 

 

Ahmad Anis Setiaawan 

NIM.31401505883 

  


	SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIAT
	KATA PENGANTAR

