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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi 

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan 

Desa di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah purposive sampling dengan melaksanakan observasi non 

partisipan dan wawancara terstruktur. Teknik Analisa data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dirangkum 

hingga mengerucut mengarah kepada inti permasalahan, kemudian data tersebut 

disajikan dengan menguraikan dengan bentuk penjelasan bersifat desktiptif serta 

mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, 

kemudian tahap terakhir di tarik kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan Key Informan dengan teknik purposive sampling yaitu 

orang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan yang akan diteliti yang 

darinya penulis dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. 

Diantaranya Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kampar, Kepala Seksi Pelaporan 

Dinas PMD, Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kaur Keuangan, Kaur 

Pemerintahan, kemudian sebagai pembanding yang penulis jadikan informan 

pendukung adalah masyarakat yang penulis anggap mampu memberikan jawaban 

yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan 

Keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya masih belum 

terlaksana secara optimal, disebabkan kendala pada keterbatasan Sumber daya 

manusia, financial, sarana dan prasana terutama dari sistem itu sendiri, serta 

organisasi dan manajemen. Berkenaan dengan hasil penelitian ini, maka 

pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kemampuan mengoperasikan 

SISKEUDES dengan baik didukung dengan bimbingan teknis, tentunya dengan 

membentuk kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah 

kabupaten selaku pihak yang bertugas menyelenggarakan pelatihan penggunaan 

aplikasi tersebut dan masyarakat desa itu sendiri agar kegiatan pengelolaan 

keuangan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.  
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