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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Akuntabilitas 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, 

Kabupaten Magetan ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa 

Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 

2016 dikelola sangat baik, dimana belanja desa dilakukan sesuai dengan 

perencanaan anggaran dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan 

RPJM yang dilakukan pada awal periode pemerintahan. 

2. Secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan 

yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) 

Nomor 25 Tahun 2015 dan PERBUB Magetan Nomor 7 Tahun 2016, 

dimana pengelolaan APBDes dilakukan secara transparansi, akuntabel, 

pertanggungjawabkan dan adanya partisipasif masyarakat. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Duwet 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan masih minim yang memiliki 

pengetahuan akuntansi secara luas, sehingga hanya beberapa Perangkat 

Desa saja yang dapat melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) secara optimal.  
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5.2.Keterbatasan dan Saran  

5.2.1 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik. Dalam melakukan penelitian ini memiliki keterbatasan 

diantaranya adalah: 

a. Jam kerja  yang  diterapkan  oleh  perangkat  desa kurang efektif sehingga 

peneliti mengalami  kesulitan  saat  melakukan  wawancara kepada  

informan.   

b. Kurangnya  informan  dalam  pengumpulan  data melalui wawancara yaitu 

masyarakat desa.  

5.2.2 Saran Penelitian 

Penelitian tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten 

Magetan yang telah penulis laksanakan, ada beberapa saran agar penelitian 

selanjutnya lebih baik, diantaranya adalah: 

5.2.2.1 Bagi objek yang diteliti 

a. Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Pemerintah Desa agar selalu melakukan perbaikan pengelolaan APBDes 

dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan selalu 

berprinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaannya. Karena dengan hal ini dapat meningkatkan semangat, 

motivasi, dan kreatifitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan 
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desa, sehingga Pemerintahan Desa Duwet bisa menjadi pemerintahan yang 

dinamis dan progresive.  

b. Pemerintah Desa   mengadakan pembinaan pengelola APBDes sebagai 

sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes yang lebih baik lagi 

dari tahun-tahun sebelumnya. 

c. Pemerintah Desa perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan tentang 

pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan. 

5.2.2.2 Bagi Penelitian yang akan datang 

a. Dalam penelitian selanjutnya bisa mengkoordinasikan  terlebih  dahulu  

kepada  para informan  mengenai  waktu  yang  akan  digunakan untuk 

proses wawancara.  

b. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat 

desa dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat 

desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintahan 

desa serta  masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah desa 

dalam pengelolaan APBDes. 

 


