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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jiyu Kecamatan 

Kutorejo Kabupaten Mojokerto dapat dipertanggungjawabkan hasil dari 

penerapan/realisasinya di masyarakat. Penerapan akuntabilitas pemerintah 

desa jiyu sudah Akuntable dalam penyajian setiap laporan-laporan anggaran 

yang dikelola. ini dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan 

sumber-sumber terkait serta dari hasil kuesioner yang disebar penulis, serta 

observasi yang dilaksanakan secara langsung oleh penulis yang di 

bandingkan dengan dokumen-dokumen yang ada di pemerintah desa yang 

sudah sesuai dengan realisasinya di masyarakat. 

2. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jiyu Kecamatan 

Kutorejo Kabupaten Mojokerto sudah dilaksanakan dengan baik  dibuktikan 

dengan dilibatkannya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 

desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban laporan 

keuangan. Pemerintah desa juga membuat laporan dalam bentuk banner di 

depan kantor desa dan membuat laporan yang disebar ke setiap dusun.  
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3. Implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo 

Kabupaten Mojokerto secara umum sudah menerapkan akuntabilitas dan 

transparansi. Dimana realisasi pengelolaan Dana Desa tersebut mampu 

untuk di pertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada 

masyarakat. Dalam hal ini dikarenakan dalam proses pengelolaan Dana 

Desa tidak ada yang ditutup-tutupi atau ketidakjujuran dalam proses tersebut 

sehingga lebih efektif dan efisien dalam penerapannya yang dapat langsung 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa 

mampu menjadi lebih aktif serta partisipatif karena memiliki rasa 

kepercayaan kepada pemerintah desa. Dapat dibuktikan oleh penulis 

berdasarkan hasil observasi,wawancara secara langsung serta dikuatkan 

dengan sebaran kuesioner yang disebar secara acak sehingga pemerintah 

Desa Jiyu telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang sangat 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jiyu. 

 

B. Saran 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data 

serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan. 

1. Untuk pemerintah desa Jiyu diharapkan lebih mengsosialisasikan  

pengelolaan anggaran prioritas penggunaan Dana Desa kepada 

masyarakat, penambahan laporan realisasi menambahkan uraian dari 

kegiatan atau program desa, penambahkan informasi berupa banner di 

setiap dusun, dan juga menambahkan web desa atau sistem online desa 

supaya masyarakat luas bisa mengetahui ataupun mengakses informasi 

yang di butuhkan masyarakat tanpa harus ke kantor desa. 
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2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu mengidentifikasi program-

program yang telah dilaksanakan pemerintah desa lebih menggambarkan 

implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa 

apa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. 

 


