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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Infrastuktur Desa, tepatnya 

pada Desa Jagamukti dan Desa Gunungsungging. 

 Berdasarkan pembahasan dan analisi penelitian yang dilakukan, maka 

kesimpulanya adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan 

Infrastuktur Desa di Desa Jagamukti dan Desa Gunungsungging Kecamatan 

Surade Kabupaten Sukabumi berpengaruh secara positif dengan hasil uji t 

yang menunjukan bahwa thitung lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 2,469 

≥1,689. Dengan demikian, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

berpengaruh secara parsial terhadap Pembangunan Infrastuktur Desa. 

2. Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Infrastuktur Desa di Desa 

Jagamukti dan Desa Gunungsungging Kecamatan Surade Kabupaten 

Sukabumi berpengaruh secara positif dengan hasil uji t dengan hasil thitung 

lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 7,313≥ 1,689 Dengan demikian, 

Kebijakan Desa (ADD) berpengaruh secara parsial terhadap Pembangunan 

Infrastuktur Desa. 
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3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakn Desa secara simultan 

terhadap Pembangunan Infrastuktur Desa di Desa Jagamukti dan Desa 

Gunungsungging Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi berpengaruh 

secara positif berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji F yang 

menunjukan bahwa bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel, yaitu 27,466 ≥3.26. 

Dengan demikian, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan 

Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pembangunan Infrastuktur 

Desa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Jagamukti dan Desa Gunungsungging, Kecamatan 

Surade, Kabupaten Sukabumi. 

 Perlunya diadakan pelatihan dan sosialisasi terhadap aparatur desa 

tentang pengelolaan alokasi dana desa, agar dalam 

penggunaan/pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan tepat sasaran. 

 Diharapkan Desa Jagamukti dan Desa Gunungsungging 

mengeluarkan sebuah kebijakan yang tepat dan disepakati oleh 

masyarakat agar masyarakat bisa menerima dan merasakan dengan 

baik kebijakan yang dikeluarkan Desa. 

 Diharapkan Desa Jagamukti dan Desa Gunungsungging dapat 

meningkatkan pembangunan terutama di bidang infrastuktur dengan 
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menggunakan alokasi dana desa sebaik mungkin dan tepat sasaran, 

dan juga melaksanakan kebijakan desa yang telah sebelumnya telah 

ditetapkan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Dalam item pernyataan dalam kuesioner sebaiknya diperbanyak 

yang mungkin akan diperoleh hasil yang diharapkan.  

 Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau sampel yang 

lebih besar atau seluruh populasi dijadikan sampel.  

 Meneliti semua responden yang berhubungan dengan Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa(ADD) dan Kebijakan Desa serta Pembangunan 

Infrastuktur Desa sehingga dapat lebih terukur atau lebih banyak 

mengetahui hasil baik yang diharapkan peneliti dari masing-masing 

responden.  

 

 

  

 


