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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Karang telah sesuai 

dengan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin 

Anggaran. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan berupa data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah sesuai dengan indikator 

dalam buku milik Bastian (2006), dan penelitian Zeyn (2011). Meskipun 

demikian,  Pemerintah Desa Karang tetap memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan. 

Pemerintah Desa Karang memiliki beberapa hal yang patut 

diapresiasi. Pertama, pemerintah desa dengan senang hati mau menerima 

dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kedua, 

pemerintah desa mau mengakui segala kekurangan dan kelemahan yang 

berada di dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga, pemerintah desa 

senantiasa melayani masyarakat dengan tulus hati. Keempat, pemerintah 

desa sudah mencoba berbagai macam cara agar kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Dibalik kelebihannya, pemerintah desa tetap memiliki beberapa 

kekurangan. Pertama, belumadanya pemisah ruang kerja dan ruang 

pelayanan sehingga terlihat semrawut jika dilihat. Kedua, Belum adanya 
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Sistem Informasi Desa yang sangat membantu dalam pengerjaan pekerjaan 

pemerintah desa. Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh pemeritah  

desa karang adalah cuaca yang berubah-ubah serta bencana alam yang 

menghambat pelaksanaan pembangunan serta adanya perubahan kebijakan 

secara mendadak dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya penyesuaian 

anggaran kembali. 

1.2 Keterbatasan  

Keterbatasan dalampenelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya mengevaluasi pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan 

Disiplin Anggaran 

2. Keterbatasan Waktu dan Jarak sehingga tidak bisa menemui  semua 

masyarakat dan tokoh masyarakat yang lain. 

1.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi: 

1. Pemerintah Desa Karang peneliti menyarankan: 

a. Perlu adanya pembentukan Sistem Informasi Desa untuk 

kemajuan desa 

b. Perlu menanamkan kepada masyarakat dan generasi muda 

untuk bersikap lebih kritis dalam rangka meningkatkan 

pembangunan desa 
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c. Pemberian RAB di setiap kegiatan kepada masyarakat 

selaku tim pelaksana, agar masyarakat dapat ikut memantau 

setiap kegiatan yang sedang dilakukan. 

2. Peneliti selanjutnya: 

a. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah 

indikator masing-masing asasdari buku maupun penelitian yang 

lain 

Peneliti selanjutnya dapat mengambil pendapat dari masyarakat dan lembaga 

ataupun kelompok desa yang lain. 


