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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Desa Banjarejo merupakan salah satu desa yang berada di 

Kabupaten Kendal tepatnya di Kecamatan Boja. Secara letak geografis 

Desa Banajrejo salah satu desa yang jauh dari jangkauan Kecamatan Boja 

dan Kabupaten Kendal. Tetapi jarak tidak mempengaruhi perkembangan 

dari Desa Banjarejo. Desa Banjarejo termasuk desa yang cukup 

berkembang mengingat jarak yang jauh dari jangkauan Pemerintahan. 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 

2015 – 2017 cukup baik untuk setiap tahunnya walaupun setiap tahunnya 

presentase realisasinya berbeda. Pada tahun 2015 presentase mencapai 

100% untuk Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Tetapi pada tahun 2015 

mengalami Desa Banjarejo terjadi surplus dimana Belanja Desa lebih 

sedikit dibandingkan Pendapatan Desa. Pada tahun 2016 Pendapatan Desa 

terealisasi sebesar 96,7% sedangkan Belanja Desa presentase realisasinya 

106,8%. Pengeluaran Belanja Desa lebih banyak dibandingkan Pendapatan 

Desa sehingga pada tahun 2016 Desa Banjarejo mengalami defisit. Pada 

tahun 2017 presentase realisasi mencapai 101,3% untuk Pendapatan Desa 

dan Belanja Desa. Pada tahun 2017 Desa Banjarejo tidak mengalami 

surplus maupun defisit, pengeluaran Belanja Desa sesuai dengan jumlah 

Pendapatan Desa. 

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Desa Banjarejo untuk tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan untuk 
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setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup baik terjadi pada tahun 2015 

karena presentase Pendapatan Desa mencapai 209% dan Belanja Desa 

mencapai 194%. Pada tahun 2016 dan 2017 Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Desa Banjarejo mengalami peningkatan 

meskipun presentase peningkatan tidak sebesar pada tahun 2015. Hal ini 

sudah cukup bagus untuk desa yang berada jauh dari jangkauan kecamatan 

dan kabupaten. Karena desa masih bisa meningkatkan Pendapatan Desa 

secara maksimal. Peningkatan Pendapatan Desa tergantung dengan 

kesejahteraan masyarakat desa apabila masyarakat desa sejahtera maka 

akan seakin banyak Pendapatan Desa yang diperoleh. 

2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara 

langsung. Penulis menyarankan bahwa Pemerintah Desa Banjarejo 

sebaiknya harus meningkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa 

Banajarejo karena hal ini akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Desa Banjarejo secara umumnya terutama pada 

Pendapatan Desa. Apabila kualitas dan kuantitas masyarakat baik maka 

Pendapatan Desa akan meningkat. Kreatifitas masyarakat Desa Banjarejo 

sangat dibutuhkan untuk perkembangan desa. 

Pemerintahan Desa Banjarejo harus bisa membuat masyarakat aktif 

terhadap perkembangan desa. Karena apabila masyarakat tidak aktif maka 

desa tidak akan berkembang melihat jarak yang jauh antara desa dengan 

kjecamatan maupun dengan kabupaten. Pemerintah Desa harus lebih teliti 

dalam menyimpan berkas – berkas penting yang ada di desa contoh seperti 
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berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan 

Perencanaan Jangka Menengah Desa. Pemerintah Desa Banjarejo harus 

lebih disiplin lagi dalam melaksanakan amanah dari pemerintah untuk 

masyarakat. 

 

 


