
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang tertuang dalam hasil analisis 

desa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian analisis 

akuntabilitas dan transparansi penyaluran Dana Desa (DD) untuk masyarakat 

terdampak Covid-19 di desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah yaitu : 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa 

penerapan akuntabilitas pemerintah desa Mojopahit dikatakan sudah cukup baik 

dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Covid-19 serta dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang ada. Pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa (DD) kepada 

masyarakat sudah dilakukan dengan tepat sesuai dengan keadaan yang ada 

dilapangan. 

 Dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mojopahit 

sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa. Tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) sudah baik dan berpartisipasi. Namun, masih ada 

masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa 

(DD) tersebut, dengan demikian tingkat partisipasi dari masyarakat lainnya tidak 

berkurang dan tetap stabil. 

Bentuk transparansi yang dilakukan kepada masyarakat dengan cara 

mempublikasikan pada sosial media sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses informasi terkait Dana Desa (DD). Selain itu, bentuk transparansi yang 

dilakukan dengan menggunakan papan informasi yang berisi seluruh kegiatan yang 

berisikan jumlah anggaran Dana Desa (DD) yang masuk dan jumlah anggaran Dana 

Desa (DD) yang sudah digunakan agar seluruh masyarakat mengetahui tentang 

informasi tersebut serta demi terwujudnya suatu tata Kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance).  

 

 

 

 

 

 



B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka saran-saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah : 

1. Penelitian lebih lanjut perlu mengganti atau menambahkan variabel yang lebih 

luas, seperti kemungkinan terdeteksinya kecurangan perangkat desa dalam 

mengelola Dana Desa (DD). 

2. Bagi instansi diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan Dana Desa (DD) dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan 

melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapakan untuk menggunakan tambahan metode 

pengumpulan data selain observasi dan wawancara agar mendapatkan data yang 

lebih valid.  

     

 


