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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Tanjungsari telah 

sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu: 

1. Sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan 

disiplin anggaran. Selain itu terdapat juga kendala dan upaya mengatasi 

kendala yang dihadapi pemerintah desa Tanjungsari. Kesimpulan tersebut 

diambil berdasarkan temuan berupa data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, meskipun demikian pemerintah desa Tanjungsari tetap 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah desa diantaranya kurangnya 

pemahaman mengenai Permendagri nomor 113 tahun 2014, kurangnya 

kemauan untuk segera menyelesaikan laporan-laporan, kurangnya kualitas 

sumber daya manusia yang mengakibatkan minimya keterampilan para 

perangkat desa dalam mengelola data. 

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain memberikan 

bimbingan teknik dan pelatihan secara rutin kepada para perangkat desa 

mengenai tata cara dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, 

memberikan pelatihan komputer terutama kepada perangkat desa yang 

berusia lanjut dan juga mengerjakan proposal secara bersama-sama.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:  

1. Pemerintah Desa Tanjungsari 

a. Perlu adanya pelatihan ataupun perekrutan bagi perangkat desa dalam 

rangka pengelolaan keuangan desa. 

b. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk 

memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun 

administratif. 

c. Pembinaan pengelolaan ADD dan DD merupakan sarana efektif untuk 

keberhasilan program APB Desa. Oleh karena itu pemahaman asas 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran 

harus dilakukan seefektif mungkin pada perangkat desa, BPD, 

lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama 

guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat 

dalam pembangunan desa. 

d. Pemberian RAB disetiap kegiatan kepada masyarakat selaku tim 

pelaksana, agar masyarakat dapat ikut memantau setiap kegiatan yang 

sedang dilakukan. 

e. Perlu adanya koordinasi kepada pemerintah diatas pemerintah desa 

agar dalam membuat peraturan yang baru dapat dilakukan di awal 

tahun anggaran. Sehingga pekerjaan yang telah dikerjakan dapat 

terselesaikan dengan tepat waktu. 
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f. Memasang banner yang berisi laporan APBDesa pada tempat-tempat 

yang strategis. 

g. Mensosialisasikan mengenai web desa yang beralamatkan 

desatanjungsari.tulungagungdaring.id. 

2. Akademik 

Peneliti berharap pihak akademik lebih menambah referensi terkait 

judul skripsi agar mempermudah peneliti dalam mendapat referensi berupa 

buku maupun jurnal yang baru. 

3. Peneliti Lanjut 

a. Peneliti menyarankan bagi peneliti selamjutnya untuk menambah 

idikator masing-masing asas dari buku maupun penelitian yang lain. 

b. Peneliti selanjutnya dapat mengambil pendapat dari masyarakat secara 

langsung maupun kelembagaan atau kelompok desa lainnya seperti 

karang taruna, PKK, dan kelompok tani/ternak. 

 


