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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

keseluruhan dari  hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Pengukuran akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, diikur dari dua sisi yaitu sisi 

internal dan eksternal. Dari analisis internal yaitu value for money, didapatkan 

bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jerowaru telah 

dilaksanakan dengan efektif tapi tidak ekonomis dan efisien. Pengukuran 

akuntabilitas dari sisi internal juga dilakukan dengan Mengukur tingkat kinerja 

UPK Kecamatan Jerowaru dalam mengelola keuangan PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah dengan menggunakan 13 indikator Nasional Management Consultat. Dari 

13 indikator tersebut 12 indikator sudah terpenuhi yaitu dari aspek pengukuran 

kebijakan penelolaan keuangan dan system akuntansi, dan 1 indikator tidak 

terpenuhi dari aspek pengukuran trasparansi. Sedangkan dari sisi eksternal yaitu 

memberikan kuesioner kepada masyarakat di 9 Desa di Kecamatan Jerowaru. Dari 

hasil perhitungan kuesioner, 10 indikator relatif sudah terpenuhi dengan 

persentase sebesar 87,20 %,  yang artinya sangat akuntabel. Dari analisis internal 

dan eskternal disimpulkan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Sudah Akuntabel dalam 

pengelolaannya 
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5.2  Saran-Saran 

5.2.1  Bagi Pihak Pengelola Dana PNPM Mandiri Perdesaan terutama UPK 

dan TPK Kecamatan Jerowaru 

  Peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan 

pertimbangan bagi pihak UPK dan TPK Kecamatan Jerowaru, dimana 

dalam penelitian ini ditemukan kurangnya informasi yang diberikan 

kepada masyarakat mengenai Program dari PNPM Mandiri Perdesaan. 

Seharusnya pihak pengelola harus rutin memberikan informasi baik 

tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari program yang dijalankan 

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 

5.2.2  Bagi Peneliti Selanjutnya 

   Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti Analisis Akuntabilitas 

kebijakan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dalam ruang lingkup 

yang lebih luas tidak terbatas di Kecamatan saja tetapi bisa di Kabupaten. 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator dan analisis yang lebih 

kompleks, tidak terbatas hanya pada program fisik namun meneliti seluruh 

program yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan. 


