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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Tinjauan atas 

Prosedur Penerimaan Anggaran Pendapatan pada Kelurahan Watubelah Kecamatan 

Sumber Kabupaten Cirebon ini, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Prosedur Penerimaan Anggaran Pendapatan pada Kantor Kelurahan 

Watubelah melewati beberapa prosedur dimulai dengan perencanaan 

yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja 

Anggaran, dan Dokumen Pelaksnaan Anggaran. Sistem Penerimaan 

Anggaran pada Kantor Kelurahan Watubelah telah memenuhi syarat 

prosedur penganggaran yang baik karena telah dilaksanakan dengan 

mengikuti proses dan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Kelurahan 

Watubelah Kecamatan Sumber Tahun 2020 dikelola sangat baik, dimana 

belanja desa dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran dan 

pembangunan yang dilakukan sesuai dengan RPJM yang dilakukan pada 

awal periode pemerintahan.  

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan 

Watubelah Kecamatan Sumber masih minim yang memiliki pengetahuan 

akuntansi secara luas, sehingga hanya beberapa Perangkat Desa saja yang 

dapat melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBD) secara optimal. Pelaksanaan tugas yang meliputi bidang 

kesekretariatan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,  serta 

ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial secara umum dapat 

dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan karena 

keterbatasan Sumber Daya Manusia yang akibatnya tidak dapat bekerja 

secara efisien sebagaimana yang harapkan. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitin ini yang dapat dijadikan 

bahan masukan dan perbaikan bagi Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber 

Kabupaten Cirebon : 

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kelurahan 

Watubelah pada tahun 2020 sudah dikelola dan direalisasikan dengan sangat baik, 

namun alangkah baiknya kantor Kelurahan Watubelah menambah jumlah tenaga 

kerja yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan 

administrasi keuangan.  

2. Bagi kantor Kelurahan Watubelah agar mempertimbangkan pelatihan dan 

pembinaan terhadap yang terlibat dalam administrasi keuangan/pencatatan 

keuangan, karna sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kefektifitas 

SDM pada Kantor Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. 

 


