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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

Penerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap 

Penyelenggaraan Pembangunan. Melalui tanggapan responden dapat diketahui 

bahwa Penerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa 

Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat 

baik, hal ini dapat dilihat dari klasifikasi total skor tanggapan responden yang 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dan melalui tanggapan responden dapat 

diketahui bahwa Penerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 

terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Karangmekar Kecamatan 

Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat tinggi, hal ini apat dilihat 

dari klasifikasi total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria 

sangat tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel Kepala 

Keluarga (KK) didapatkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa Penerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 

berpengaruh signifikan Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan dengan korelasi 

(RSquare) yang diperoleh sebesar 0,417. Hal ini menunjukan bahwa presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen yaitu Penerapan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa (APBDes) sebesar 0,417 atau (41,7%) . Sedangkan sisanya 
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sebesar 58,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung lebih besar daripada ttabel 

(8,378>1,660) Artinya, bahwa Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) berpengaruh signifikan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di 

Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat dikemukakan 

saran-saran yang sebagai berikut: 

1. Secara Akademik 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya memperluas lingkup 

penelitian dengan menambah objek penelitian yaitu melakukan penelitian bukan 

hanya di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, 

tetapi di wilayah yang lebih luas lagi. 

2. Secara Praktis 

Aparat Desa sebagai pelaksana urusan Pemerintahan dan urusan 

Pembangunan di wilayah Desa, harus selalu mempertahankan kinerja-nya dalam 

menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), demi tercapainya 

Penyelenggaraan Pembangunan secara optimal, sehingga masyarakat merasa puas 

dan sejahtera. Dengan demikian kepercayaan masyarakat kepada aparat desa pun 

akan terus terjaga. 
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3. Secara Kebijakan 

Karena hasil penelitian menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) berpengaruh signifikan terhadap Penyelenggaraan 

Pembangunan, maka penulis memberi saran kepada pihak Kantor Desa 

Karangmekar untuk melakukan sosialisasi yang lebih tentang penerapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena sebagian masyarakat 

masih belum begitu mengerti dengan system modern yang digunakan. Ini 

merupakan salah satu untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat desa di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten 

Tasikmalaya.  

Demikian hasil penelitian yang penulis paparkan, semoga karya ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa penulis mohon 

maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai 

banyak kekeliruan. Penulis sangat menghapakan kritik dan saran yang konstruktif 

guna perbaikan di masa mendatang. 

 


