
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh

peneliti pada pemerintahan Desa Padabeunghar, Desa Sindangresmi, Desa

Cijulang, Desa Bojongjengkol Kabupaten Sukabumi Kecamatan Jampangtengah

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pengelolaan dana desa dan

pendapatan asli desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa secara parsial

maupun simultan. Maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas pengelolaan dana Desa Padabeunghar, Desa Sindangresmi,

Desa Cijulang, Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangengah Kabupaten

Sukabumi termasuk kedalam kategori baik dari segi aspek perencanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akan tetapi dalam

aspek pelaksanaan masih dikatakan kurang baik karena masih terdapat

bebarapa pembangunan yang rusak dan belum diperbaiki seperti jalan yang

ada di Desa Padabeunghar, Sindangresmi dan Bojongjengkol. Ada juga

jembatan yang belum diperbaiki yang ada di Desa Cijulang.

2. yang dilakukan pemerintah desa dari masing-masing desa untuk

meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri memang sangat bagus yaitu

dengan adanya melakukan penyuluhan-penyuluhan, seperti sosialisai

dengan masyarakat. Pendapatan asli Desa Padabeunghar, Desa

Sindangresmi, Desa Cijulang, Desa Bojongjengkol Kecamatan

Jampangtengah Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kategori baik dari



segi aspek hasil usaha, hasil asset, hasil swadaya dan partisipasi, hasil

gotong royong. Tetapi dalam segi aspek hasil usaha seperti BUMDes masih

belum mencapai kategori baik atau masih kurang.

3. Efektivitas pengelolaan dana desa dan pendapatan asli desa dalam

meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Padabeunghar, Desa

Sindangresmi, Desa Cijulang, Desa Bojongjengkol Kecamatan

Jampangtengah Kabupaten Sukabumi. Pengelolaan dana desa dan

pendapatan asli desa dalam penelitian ini mendominasi faktor utama dalam

mempengaruhi pembangunan fisik desa serta relevan dengan teori

mengenai faktor pendukung pencapaian pembangunan fisik desa yaitu

dibutuhkannya pengelolaan dana desa yang efektif dan pendapatan asli

desa yang tinggi. Hal ini dapat diketahui pada hasil uji koefisien

determinasi sebesar 52,4%.

Demikian hipotesis tersebut menyatakan bahwa ‘’efektivitas pengelolaan

dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh secara positif dan

signifikan dalam pembangunan fisik desa’’.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Padabeunghar, Desa Sindangresmi,

Desa Cijulang, Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten

Sukabumi, maka penulis mencoba memberikan masukan atau saran. Diantaranya

sebagai berikut ini :



1. Bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi

 Seharusnya dalam aspek pelaksanaan pembangunan lebih

ditingkatkan supaya tidak ada pembangunan seperti jalan dan

jembatan yang masih rusak dan tidak memadai untuk digunakan,

karena dapat memperhambat kegiatan masyarakat dikarenakan

jalan dan jembatan sangat penting untuk menunjang semua

kegiatan sehari-hari masyarakat seperti untuk mengangkut hasil

bumi, para pelajar pergi ke sekolah, dan lain-lain.

 Seharusnya pemerintah dalam hal pembangunan yang rusak lebih

cepat untuk melaksanakan perbaikannya apalagi pembangunan

mengenai jalan, karena jalan sangat penting untuk menunjang

kegiatan masyarakat.

 Diharapkan setiap desa dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli

desa dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga

dapat membantu, memperlancar pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Dengan semakin tingginya jumlah pendapatan

asli desa maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Terutama untuk BUMDes di masing-masing desa harus

ditingkatkan lagi. Sehingga mampu membuat masyarakatnya lebih

mandiri lagi, pada akhirnya bisa lebih menekan atau penurunan

angka kemiskinan.



2. Bagi peneliti selanjutnya

 Menambah variabel independen lain untuk diukur atau meneliti sisa

presentase variabel yang mempengaruhi variabel pembangunan

fisik desa.

 Meneliti semua responden yang berhubungan dengan pengeloaan

dana desa lebih intens sehingga bisa lebih terukur kualitas dari

masing-masing responden untuk memperoleh hasil yang

diharapkan.

 Daftar item pernyataan dalam kuesioner sebaiknya diperbanyak

lagi, yang mungkin akan diperoleh hasil yang diharapkan.

 Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas lagi atau sampel

yang lebih besar atau seluruh populasi dijadikan sampel.


