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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan yang sudah di lakukan oleh peneliti pada bab 

sebelumnya, pada pembahasan sesuai dengan indikator dari Definisi 

Operasional ada beberapa poin mengenai proses pelaksanaan perencanaan 

dan hasil dari evaluasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Evaluasi APB Desa Kecamatan Purbolinggo yaitu pada desa 

Tanjung Intan, desa Tegal Gondo, desa Taman Fajar, desa Toto Harjo dan 

desa Taman Asri dilaksanakan dari beberapa tahapan yaitu, persiapan 

evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan hasil evaluasi. 

2. Proses evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik namun, pemerintah desa 

belum mengetahui tentang peraturan yang dipakai sebagai pedomannya. 

3. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Tanjung Intan, desa 

Tegal Gondo, desa Taman Fajar, desa Toto Harjo dan desa Taman Asri di 

Kecamatan Purbolinggo sudah dilaksanakan berdasarkan petunjuk aturan dan 

peraturan perundang-undngan yang berlaku. 

4. Pada tahap Perencanaan atau pada proses Musdus (Musyawarag Desa) 

sudah menggunakan berita acara tentang penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Rancangan Anggaran Belanja sesuai dengan Peraturan Bupati no. 

13 tahun 2018. 

B. Saran 

 Saran adalah sebuah solusi yang di tunjukan untuk menawarkan opsi 

penyelesaian permasalahan yang di hadapi. Dari kesimpulan diatas, maka 

dapat di buat beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 
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1. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan, edukasi mengenai pedoman  

(landasan peraturan yang berlaku), agar pemerintah desa beserta jajarannya 

lebih memahami mengenai petunjuk pelaksanaan dan pedoman (peraturan 

yang berlaku) yang di gunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang lebih baik lagi, dalam hal ini yaitu tentang Evaluasi 

APB Desa dan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Terutama Kepala 

Desa dan Sekertaris Desa yang memiliki tanggung jawab paling besar dan 

peranan utama dalam berjalannya sistem pemerintahan di desa. 

2. Pencatatan data-data terkait Berita Acara dan Rancangan Anggaran Biaya 

(RAB) dikelola secara lebih administratif dan di arsibkan (terkompuertisasi) 

dalam bentuk file/softcopy ataupun dalam bentuk lembaran/hardcopy. 

3. Pemerintah desa Tanjung Intan, Tegal Gondo, Taman Fajar, Toto Harjo, 

dan Taman Asri dalam Evaluasi APB desa serta Perencanaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) telah di jalankan dengan baik. 

4. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dalam pemilihan lokasi penelitian 

harus lebih objektif dan terfokus. Memilih topik lain penelitian seperti, tentang 

Pendadapatan Desa yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Desa, 

Pendapatan dari transfer dan Pendapatan lain-lain. 


