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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Desa 

dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan pada Desa 

Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Cisaat, Desa Cibolangkaler, Desa 

Gunungjaya, Desa Cibatu dengan sampel tiga tahun laporan realisasi anggaran di 

setiap desa yang berada di kecamatan kabupaten Sukabumi.  

1. Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan korelasi kendall 

Tau menyatakan pendapatan asli desa tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap belanja desa bidang kesehatan, pada tahun 2015-

2017 di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Cisaat, Desa 

Cibolangkaler, Desa Gunungjaya, Desa Cibatu. Menunjukkan nilai 

0,043 > 0,05 jadi Ho diterima sedangka Ha ditolak, hal ini karena 

anggaran pendapatan desa yang relatif kecil sehingga tidak dapat 

digunakan untuk belanja desa melainkan hanya digunakan untuk tugas 

pemerintah desa saja. 

2. Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan korelasi kendall 

Tau menyatakan bahwa pendapatan transfer berpengaruh secara 

signifikan terhadap belanja desa bidang kesehatan pada tahun 2015-

2017 di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Cisaat, Desa 

Cibolangkaler, Desa Gunungjaya, Desa Cibatu. Menunjukkan nilai 
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nilai 0,015 < 0,05 Ha diterima sedangkan Ho ditolak. Karena anggaran 

pendapatan desa lebih digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 

termasuk dalam bidang kesehatan. 

3. Berdasarkan hasil uji koefisien kendall W atau disebut untuk menguji 

secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli desa dan 

pendapatan transfer berpengaruh secara signifikan terhadap belanja 

desa bidang kesehatan dengan nilai 28.778 > 5.991 dengan nilai df 2, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dengan 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 79,9%. Hal ini didukung 

dengan temuan pada saat penelitian untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat salah satu pihak desa mengatakan memberikan bantuan 

kepada masyarakat dari dana siaga kepada masyarakat miskin. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan fakta yang di peroleh dari penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran yang yang bisa dijadikan masukan sebagai 

berikut: 

a. Saran untuk Desa : 

1. Sebaiknya bagi setiap desanya lebih ditingkatkan lagi dalam 

pendapatan asli desa terutama dalam BUMDES, karena semakin 

meningkat pendapatan asli desa akan semakin meningkat belanja desa 

bidang kesehatan karena dengan memiliki pendapatan asli desa yang 

tinggi akan memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan 
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belanja sendiri dengan tidak terlalu tergantung terhadap pemerintah 

kabupaten. 

2. Sebaiknya pihak desa menambahkan fasilitas kesehatan yang ada di 

setiap desanya agar masyarakat bisa melakukan pengecekan kesehatan 

agar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. 

3. Sebaiknya pemerintah desa tidak hanya memfokuskan dalam bidang 

pembangunan saja, walaupun banyak sarana dan prasarana dalam 

bidang kesehatan untuk memenuhi pemberdayaan msyarakat, tetapi 

masyarakat membutuhkan dalam pelatihan untuk menjaga kesehatan 

pada individu, keluarga, masyarakat, beserta lingkungannya Supaya 

masyarakat lebih bisa sadar akan pola hidup sehat.  

 

b. Saran untuk peneliti selanjutnya: 

1. Untuk peneliti selanjutnya agar penelitian bisa lebih maksimal objek 

penelitian yang sebaiknya menggunakan lebih dari desa yang saya 

teliti di Kecamatan Cisaat.  

2. Penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis agar 

mengembangkan kembali variabel atau faktor lain yang 

mempengaruhi belanja desa bidang kesehatan. 

3. Peneliti selanjutnya data yang digunakan tidak hanya sekunder, dan 

data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Perlu 

adanya tambahan data primer (kuisioner) dengan menggunakan 

sampel responden masyarakat desa penelitian untuk memperoleh daya 

yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. 


