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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.
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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.
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