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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan analisis data yang sudah 

dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan 

Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2015-2018 dijabarkan sebagai berikut: 

a. Realisasi penggunaan dana desa melalui kegiatan-kegiatan yang ada di 

dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah desa Kupang Kecamatan Lampihong 

Kabupaten Balangan selama tahun 2015 sampai 2018 jika ditinjau dari 

peraturan pemerintah tentang prinsip pengadaan barang dan jasa di 

desa, maka bisa dikatakan kegiatan yang dilaksanakan ini telah sesuai 

dengan tujuan dari tujuan prioritas penggunaan dana desa yang 

dikehendaki dalam bidang pembangunan dan pemberdayan 

masyarakat. Namun, apabila dilihat dari porsi yang dikehendaki 

pemerintah yaitu 70:30 antara bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, porsi kegiatan yang telah telaksanakan 

dirasa masih kurang dari yang dikehendaki pemerintah setiap 

tahunnya. 

b.  Implementasi penggunaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah 

desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan telah sesuai 
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dengan prinsip kegiatan program padat karya cash for work yang 

dikehendaki pemerintah pusat meski masih ada prinsip yang belum 

bisa dijalankan secara maksimal dikarenakan hal itu juga 

menyesuaikan dengan kondisi desa tersebut. Namun disamping itu 

semua pemerintah desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten 

Balangan telah berupaya semaksimal mungkin dalam 

mengimplementasikan dana desa demi terwujudnya kesejahteraan 

bagi seluruh masyakat desa 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa hal yang saya 

sarankan kepada : 

1.  Pemerintah desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten 

Balangan, yaitu : 

a. Meningkatkan pemahaman terkait penggunaan dana desa sehingga 

bisa digunakan semaksimal mungkin demi terwujudnya 

kemandirian desa. 

b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di desa dengan 

cara melakukan kegiatan pelatihan secara berkelanjutan. 

c. Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan 

oleh pemerintah desa setempat terkait pelaksaan program yang 

menggunakan dana desa. 
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d. Dalam hal penggunaan desa agar lebih melibatkan masyarakat desa 

setempat. 

2. Penelitian selanjutnya : 

a. Dilakukan penelitian lanjutan sebagai bentuk jawaban dari skripsi 

ini yaitu tentang seberapa berhasil prinsip ini diterapkan terhadap 

dana desa. 

b. Menggunakan konsep Islam tentang kejujuran, keterbukaan dan 

sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan keuanganyang 

sesuai dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


