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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa 

Tri Mulia Jaya, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dibahas pada bab awal untuk itu penulis merumuskan 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tri Mulya Jaya dalam segi 

transparansi, akuntabel dan patrisipasif, belum sesuai sedangkan dalam 

segi tertib dan disiplin anggaran, dilakukan dalam masa satu tahun 

anggaran, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan APBDes sudah 

sesuai namun untuk swadaya, partisipasif, dan gotong royong tidak sesuai, 

dalam segi belanja, penerimaan, pembiayaan dan pengelolaan desa tidak 

sesuai karena mengalami surflus/difisit, keseuaian dan ketidaksesuaian di 

tentukan dengan panduan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. 

2. Hambatan-Hambatan Pengelolan Keuangan Desa di Desa Tri Mulya Jaya 

adalah pembantu kepala desa yang belum begitu mengetahui tentang 

teknologi dan juga tidak sepaham nya masyarakat dengan pemerintah 

desa. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di 

Desa Tri Mulia Jaya tentang pengelolaan keuangan desa, maka penulis ingin 
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memberikan saran kepada pihak Pemerintah Desa dan Masyarakat Umum yang 

mengetahui tentang pengelolaan keuang desa ini. 

6.2.1 Pemerintah Desa Tri Mulia Jaya 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pemerintah Desa haruslah 

memperhatikan ketentuan yang ada, seperti peraturan pemerintah dalam negeri 

dan peraturan lainnya sehingga tidak menjadi penentangan dari masyarakat 

yang telah memberikan kepercayaan kepada pihak pemerintahan desa untuk 

mengurus urusan desa. Serta lebih mengutamakan asas transparansi dengan 

muasyawarah desa antara pemerintah desa dengan masyarakat umum dan juga 

lebih mendengarkan aspirasi masyarakat kemudia juga harus menyesuaikan 

dengan masyarakat. 

Dan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga 

pembangunan tidak sia-sia dan dapat dimanfaatkan masyarakat bagaimana 

fungsinya dan tidak membuat bangunan terbengkalai dan rusak. 

Dan juga melakukan pelatihan tentang teknologi kepada kaur-kaur 

desa agar dapat melakukan tugas dengan baik karena sekarang semua serba 

online dan menggunakan teknologi. 

6.2.2 Masyarakat  

Sebagai warga masyarakat yang baik haruslah mematuhi semua aturan 

yang dibuat oleh pemerintah desa, dan sangat perlunya kerjasama antara 

masyratakat dengan pemerintah desa dalam menjawab semua permasalahan 

desa terutama masalah pengelolaan keuangan desa. 
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Dan juga menyampaikan keluh kesah kepada PBD selaku penyambung 

lidah masyarakat agar disampaikan kepada pemerintah desa, agar kedepannya 

dapat di benahi dan menjadi lebih baik. 


