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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Analisis Penerapan 

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa 

Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya, maka pada bab ini peneliti akan 

memaparkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan 

keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dapat 

disimpulkan belum terlaksana secara optimal, karena dengan sudah 

diterapkannya aplikasi SISKEUDES tersebut masih belum menunjukkan 

pengelolaan keuangan yang lebih baik. Hal ini dilihat dari beberapa 

indikator diantaranya: 

a. Tertib Administrasi, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 

informan penelitian serta observasi lapangan, dapat dikatakan bahwa 

penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan di Desa 

Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dilihat berdasarkan indikator 

Tertib administrasi terkait kesatuan dokumen dan transaksi keuangan, 

dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik, karena berdasarkan 

observasi dan wawancara yang dilakukan, penerapan SISKEUDES 

telah memberikan perubahan yang lebih baik secara administrasi bagi 

pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio 

Jaya seperti semua pendapatan dan belanja desa sudah tersaji lebih 
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rapi dalam satu kesatuan dokumen anggaran desa, format 

penatausahaan lebih lengkap dibanding tahun sebelumnya, 

penyampaian laporan lebih disiplin dari sebelum adanya aplikasi, dan 

setiap transaksi keuangan baik pendapatan atau belanja desa sudah 

disampaikan secara keseluruhan didalam laporan pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

b. Akuntabilitas, berdasarkan wawancara mendalam dan observasi 

lapangan yang peneliti lakukan, penerapan SISKEUDES dalam 

pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio 

Jaya dilihat berdasarkan indikator Akuntabilitas terkait tanggungjawab 

administrasi dan tanggungjawab moral dapat di katakan belum 

terlaksana secara optimal, karena kurangnya rasa tanggungjawab 

pemerintah desa dalam penyelesaian tugas pemerintahan desa 

khususnya pengelolaan keuangan desa, serta keterbatasan kemampuan 

pemerintah desa dalam menggunakan SISKEUDES. Hal ini 

dibuktikan dengan belum terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa, seperti masih adanya ketidaksesuaian Laporan 

realisasi yang disampaikan dalam dokumen desa dengan kenyataan 

dilapangan, serta masih terjadi ketidaksesuain penyajian baik pada 

APBDes ataupun Perdes desa. 

c. Transparansi, berdasarkan observasi lapangan dan wawancara 

mendalam yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai 
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Kecamatan Rumbio Jaya dilihat berdasarkan indikator Transparansi 

terkait keterbukaan dan kemudahan akses informasi desa dapat 

dikatakan belum terlaksana secara optimal, karena dengan 

menerapkan aplikasi SISKEUDES belum mampu menciptakan 

tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Didalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah desa dituntut untuk 

menyampaikan informasi mengenai keuangan desa baik itu melalui 

papan informasi desa atau menggunakan media lainnya, namun 

pemerintah desa melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa 

masih belum transparan secara menyeluruh, masih membeda-bedakan 

masyarakat dalam pemberian informasi serta sulitnya akses untuk 

masyarakat dapat mengetahui informasi seputar keuangan desa. 

1 Kendala penerapan aplikasi SISKEUDES dalam kegiatan pengelolan 

keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), masih rendahnya tingkat 

pendidikan aparat desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya, dan 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam 

menggunakan SISKEUDES, kemampuan aparat desa Simpang Petai 

Kecamatan Rumbio Jaya yang bertugas tidak sesuai dengan 

bidangnya, kemampuan yang terbatas dalam mendesain rancangan 

anggaran biaya, serta tanggungjawab secara administrasi maupun 

tanggungjawab moral dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan 
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desa (PTPKD) yang masih kurang, menjadi kemdala penerapan 

SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga belum 

mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

b. Financial, keterbatasan dana yang dimiliki oleh Kabupaten maupun 

desa menyebabkan kurangnya bimbingan teknis yang di adakan secara 

khusus oleh pihak Kabupaten dan pihak desa untuk memperdalam 

pengetahuan aparat desa mengenai penggunaan aplikasi dan 

pengelolaan keuangan desa dengan baik, sehingga aparat desa 

memiliki pemahaman yang terbatas dan penerapan SISKEUDES 

dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kurang optimal. 

c. Sarana Prasarana, koneksi jaringan di Desa Simpang Petai Kecamatan 

Rumbio Jaya sebetulnya sudah bagus, persediaan laptop dan alat 

penunjang lainnya sudah lengkap dan dalam kondisi bagus, namun 

yang menjadi kendala Penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan 

keuangan desa adalah pada sistem itu sendiri, penerapan SISKEUDES 

di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya masih bersifat offline 

belum berbasis online seperti yang dijelaskan di dalam Surat Edaran 

Kementerian Dalam Negeri.  

d. Organisasi dan manajemen, dalam hal ini pemerintah desa Simpang 

Petai Kecamatan Rumbio Jaya belum memiliki tim kerja yang baik 

khususnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD), 

sehingga penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa 
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belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan yang masih kurang 

dilakukan oleh pihak kabupaten terhadap pemerintahan desa juga 

menjadi kendala dari penerapan aplikasi SISKEUDES tersebut. 

6.2 Saran 

  Berdasarkan pada penelitian yang di lakukan dan hasil kesimpulan 

yang telah di peroleh, maka dapat di berikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya harus 

meningkatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi SISKEUDES dalam 

mengelola keuangan desa secara baik, meningkatkan pengetahuan 

mendesain perencanaan biaya, menumbuhkan semangat dan 

tanggungjawab yang tinggi dalam menyelesaikan urusan pemerintahan 

desa khususnya pengelolaan keuangan desa, bertanggungjawab mengelola 

keuangan desa baik secara administrasi ataupun moral. Kegiatan 

pengelolaan keungan desa harus mampu memberikan manfaat bagi 

masyarakat desa serta keuangan desa itu sendiri. Keuangan desa setiap 

tahunnya lebih di informasikan lagi kepada seluruh masyarakat desa tanpa 

terkecuali dengan memberikan kemudahan akses untuk bisa mengetahui 

informasi seputar keuangan desa dengan cara memanfaatkan kembali 

papan informasi desa serta membuat baliho APBDes disetiap dusun 

sehingga masyarakat yang berada di Dusun yang jauh dari pusat kantor 

juga mengetahui seputar keuangan desa. Terjalinnya kerja sama yang baik 

antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta terbentuknya tim kerja 
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yang baik antara sesama aparat desa khususnya pelaksana kegiatan 

pengelolaan keuangan desa, serta melengkapi SK PTPKD desa yang jelas. 

2. Pihak kabupaten dapat mengalokasikan sebagian APBD untuk 

memberikan pelatihan dan pendidikan lebih atau berupa bimbingan teknis 

kepada pemerintah desa agar pemerintah desa memiliki keahlian untuk 

menggunakan aplikasi dalam mengelola keuangan desa dan tujuan dari 

penerapan aplikasi SISKEUDES tersebut dapat tercapai dengan optimal. 

3. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih cerdas mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan 

desa, memberikan saran dan masukan bagi pemerintah desa agar terbentuk 

hubungan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa, 

apabila unsur dari pengawasan sudah kuat dan didukung oleh kemampuan 

SDM yang mantap dalam mengoperasikan SISKEUDES, maka kegiatan 

pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 


