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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifkan terhadap alokasi 

belanja desa bidang pertanian. Dalam pemberian kewenangan desa dan 

penyerahan sumber daya kepada desa dilakukan bersamaan agar 

kewenangan yang dimiliki desa dapat dilaksanakan secara baik. Dalam hal 

ini desa dianggap tertinggal dimana pemerintah masih mengutamakan 

pembangunan kota/kabupaten khususnya pembangunan infrastruktur. 

Sehingga kemungkinkan aliran PADesa belum banyak digunakan untuk 

alokasi bidang pertanian. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai alokasi 

bidang pertanian relatif kecil. Sehingga besarnya PADesa tidak 

berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. 

2. Berdasarkan hasil pengujian Dana Desa tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian. Dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan pada era 

sekarang ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 

sarana prasarana. Sehingga penggunaan dana desa yang diperoleh dari 

pemerintah pusat kurang maksimal dalam alokasi belanja desa bidang 

pertanian. 
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3. Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi 

Belanja Desa Bidang Pertanian. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa bahwa Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa 

sebagaimana bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal ini, alokasi dana desa di Kabupaten 

Wonogiri lebih difokuskan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP). Semakin 

besar alokasi dana desa, maka semakin besar juga SILTAP untuk kepala 

desa dan perangkat desa. Sehingga, untuk alokasi belanja desa bidang 

pertanian hanya diberikan sisanya yang relatif kecil. Maka dari itu, alokasi 

dana desa berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja desa bidang 

pertanian. Semakin banyak alokasi dana desa maka semakin kecil alokasi 

belanja desa bidang pertanian. 

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

alokasi belanja desa bidang pertanian. pembagian hasil pajak dan retribusi 

di Kabupaten Wonogiri menggunakan metode rata-rata sehingga tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi 

terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian di Kabupaten Wonogiri.  

5. Jumlah sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja desa 

bidang pertanian. Jumlah sawah yang dimiliki dapat sebagai pendapatan 

dan pengeluaran bagi wilayahnya. Lahan sawah meliputi sawah pengairan, 

tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak dan lain-lain. Terkait 
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dengan penelitian ini bahwa kepentingan sawah sendiri untuk membuat 

talud sawah, gorong-gorong, sarana irigasi, dll. Pengeluaran sawah di 

Kabupaten Wonogiri relatif tidak ada, desa kemungkinan tidak menambah 

sawah lagi, kecuali desa membeli sawah. Dalam hal ini jumlah sawah 

diproksikan dengan Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha) 

dimana gabungan atau jumlah antara Pengairan Teknis, Pengairan ½ 

Teknis, Pengairan Sederhana. Untuk Kabupaten Wonogiri yang kondisi 

alamnya sebagian besar merupakan pegunungan berbatu gamping. 

Sehingga, pengalokasian belanja desa tidak diprioritaskan terhadap jumlah 

sawah di desa-desa Kabupaten Wonogiri. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitiam, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan sebagai beirkut: 

1. Data yang digunakan adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa bukan Laporan Realisasi Anggaran sehingga data yang diperoleh 

sampai Desember tahun 2017 belum terkumpul semua. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan < 1 tahun anggaran pendapatan dan 

belanja desa. 

3. Data untuk setiap desa yang diperoleh ada yang tidak lengkap dan sesuai 

dikarenakan sistem pengalokasian datanya belum sesuai dan tidak 

menggunakan dasar yang jelas dimana telah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014. 
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4. Jumlah sawah merupakan variabel independen yang belum pernah 

digunakan sehingga masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. 

 

C. Saran 

 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan saran-saran yang dapat meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. 

Terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan Laporan Realisasi 

Anggaran sehingga data yang diperoleh sampai Desember  lengkap dan 

sesuai. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih dari satu tahun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat diketahui 

kecenderungan hasil penelitiannya. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data desa yang sesuai 

dengan dasar-dasar yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. 

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya agar 

lebih mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi belanja desa. 

 


