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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, tentang

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida

Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida

Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikategorikan Cukup Baik, hal ini

terlihat dari pernyataan responden bahwa yang menyatakan sangat

setuju ditanggapi sebanyak 50, dengan persentase 12,76%, tanggapan

setuju ditanggapi sebanyak 181, dengan persentase 46,16%, tanggapan

tidak setuju ditanggapi sebanyak 132, dengan persentase 33,67% dan

tanggapan sangat tidak setuju ditanggapi sebanyak 29, dengan

persentase 7,40%. Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam

menilai jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat

dilakukan dengan cara sesuai yang ditetapkan Arikunto (2006:79 ) dan

diperoleh hasil 66,7 % dari 98 orang responden yang memberikan

tanggapan.

2. Sedangkan Dalam pengelolaan keuangan Desa Petalabumi sudah

mengikuti aturan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang mana

dalam penyusunan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan,
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pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kemudian keuangan desa

dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan

keuangan Desa Petalabumi sudah dikatakan baik, waluapun masih ada

kekurangan dari segi pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap

masyarakat. Hal ini berdasarkan penyampaian informasi melalui rapat

musawarah yang diadakan oleh BDP yang dapat dihadiri oleh

masyarakat. Namun dalam segi penyebaran informasi pemerintah desa

masih kurang seperti penyebaran informasi dalam papan informasi

yang ada di Desa Petalabumi.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis

memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Pemerintah Desa

Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan

keuangan desa, adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Pemerintah Desa Petalabumi Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri

Hulu diharapkan lebih memperhatikan masyarakat.

2. Kepala Desa dalam hal ini Bapak Suparno harus selalu meningkatkan

transparansi pengelolaan keuangan desa Petalabumi Kecamatan

Siberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan selalu memberikan

informasi seluas-luasnya tanpa ditutupi.
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3. Pemerintah Desa Petalabumi Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri

Hulu harus cepat dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban

pemerintah desa (LPPD) sehingga masyarakat tidak selalu menunggu-

nunggu informasi tentang keuangan desa.

4. Perlunya kerjasama antara Pemerintah Desa Petalabumi dengan media

massa yang ada di Desa Petalabumi.

5. Perlunya kerjasama antara Pemerintah Desa Petalabumi dengan

masyarakat untuk mensosialisasikan informasi- informasi yang ada di

Desa Petalabumi.


