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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

pendapatan asli Desa, dana Desa, alokasi dana Desa dan bagi hasil pajak dan 

retribusi terhadap belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat pada Desa 

Gekbrong, Desa Cikahuripan, Desa Kebonpeuteuy, Desa Songgom, Desa 

Bangbayang, dan Desa Cikancana yang berada di Kecamatan Gekbrong 

Kabupaten Cianjur. Melalui pendekatan analisis laporan keuangan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes), secara keseluruhan berjumlah 

12 laporan keuangan. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dari penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji korelasi parsial kendall tau, pendapatan asli Desa 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja Desa bidang 

pemberdayaan masyarakat di Desa Gekbrong, Desa Cikahuripan, Desa 

Kebonpeuteuy, Desa Songgom, Desa Bangbayang, dan Desa Cikancana. 

Dengan menunjukkan angka koefisien korelasi positif sebesar 0,198 

dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,372 > α 0,05. Hal tersebut juga 

didukung dengan fakta dilapangan bahwa pemerintah Desa tidak memiliki 

pendapatan asli Desa lain selain yang berasal dari hasil tanah kas Desa, 

hasil kekayaan milik Desa, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. 
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Maka HO diterima dan Ha ditolak. yang artinya “pendapatan asli Desa 

tidak berpengaruh terhadap belanja Desa bidang pemberdayaan 

masyarakat”. 

2. Berdasarkan hasil uji korelasi parsial kendall tau, dana Desa berpengaruh 

secara signifikan terhadap belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat 

di Desa Gekbrong, Desa Cikahuripan, Desa Kebonpeuteuy, Desa 

Songgom, Desa Bangbayang, dan Desa Cikancana. Dengan menunjukkan 

angka koefisien korelasi positif sebesar 0,485 dengan nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,028 < α 0,05. Hal tersebut juga didukung dengan fakta 

dilapangan bahwa pemerintah Desa sudah meralisasikan anggaran 

mencapai 100% dengan presentase sesuai ketentuan yang ada. Maka Ha 

diterima dan Ho ditolak, yang artinya “Dana Desa berpengaruh signifikan 

terhadap belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat”. 

3. Berdasarkan hasil uji korelasi parsial kendall tau, alokasi dana Desa tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja Desa bidang 

pemberdayaan masyarakat di Desa Gekbrong, Desa Cikahuripan, Desa 

Kebonpeuteuy, Desa Songgom, Desa Bangbayang, dan Desa Cikancana. 

Dengan menunjukkan angka koefisien korelasi positif sebesar 0,242 

dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,273 > α 0,05. Hal tersebut juga 

didukung dengan fakta dilapangan dimana hanya sedikit anggaran dana 

yang terealisasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dari masing-

masing Desa. Maka HO diterima dan Ha ditolak, yang artinya “alokasi 
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dana Desa tidak berpengaruh terhadap belanja Desa bidang pemberdayaan 

masyarakat”. 

4. Berdasarkan hasil uji korelasi parsial kendall tau, bagi hasil pajak dan 

retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja Desa bidang 

pemberdayaan masyarakat di Desa Gekbrong, Desa Cikahuripan, Desa 

Kebonpeuteuy, Desa Songgom, Desa Bangbayang, dan Desa Cikancana. 

Dengan menunjukkan angka koefisien korelasi negatif sebesar -0,168 

dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,450 > α 0,05. Hal tersebut juga 

didukung oleh fakta dilapangan dimana dana bagi hasil pajak hanya 

digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa dan tidak adanya dana bagi 

hasil yang diperoleh dari retribusi daerah. Maka HO diterima dan Ha, yang 

artinya “bagi hasil pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja 

Desa bidang pemberdayaan masyarakat”. 

5. Berdasarkan hasil uji koefisien kendalls W, pendapatan asli Desa (X1), 

Dana Desa (X2), Alokasi Dana Desa (X3) dan bagi hasil pajak dan retribusi 

(X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja 

Desa bidang pemberdayaan masyarakat (Y). Dengan menunjukkan nilai 

Chi-square hitung sebesar 42.667 > 9.488 sebagai nilai Chi-square 

tabelnya dengan nilai df 4. Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan nilai 

asymp.Sig sebesar 0,000. Maka, nilai 0,000 < 0,05. Hal tersebut juga 

didukung dengan fakta dilapangan bahwa anggaran dana sudah dipakai 

untuk kegiatan masyarakat, meskipun belum seluruh dana digunakan 

sesuai peraturan, namun anggaran dana sudah dapat digunakan untuk 
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masyarakat sebagai penerima manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa HO 

ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel independen 

“pendapatan asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Alokasi Dana Desa (X3) dan 

bagi hasil pajak dan retribusi (X4) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat (Y)”. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dan beberapa fakta 

yang penulis temukan di beberapa tempat penelitian, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan sebagai berikut: 

1. Seharusnya Undang-Undang dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat dikaji kembali agar tidak terjadinya pemerintah Desa 

yang kekurangan informasi mengenai peraturan yang baru terutama dalam 

pengelolaan keuangan Desa dan implementasi dari peraturan yang ada 

dapat tepat sasaran tanpa ada kesalahpahaman antar lembaga 

pemerintahan.  

2. Sebaiknya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan lagi, 

seperti memberikan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, 

perikanan, perdagangan, teknologi, pendidikan bagi perangkat Desa, 

promosi kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan adanya 

pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperbaiki 

pendapatan/ekonomi mereka melalui perbaikan usaha mereka setelah 

mendapatkan serangkaian pelatihan-pelatihan. 



154 
 

3. Sebaiknya pemerintah Desa tidak hanya terfokus pada kegiatan 

pembangunan Desa saja, karena meskipun banyaknya pembangunan 

sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, 

pada dasarnya masyarakat tetap memerlukan serangkaian pelatihan dan 

pendidikan. Karena dengan diberikannya beberapa pelatihan maupun 

pendidikan bagi masyarakat, maka masyarakat dapat mandiri dan tidak 

bergantung pada bantuan dana yang ada. Sehingga angka kemiskinan 

masyarakat dapat berkurang dan mendorong Desa untuk menuju Desa 

yang mandiri dan sejahtera. 

4. Transparansi pemerintah Desa harus ditingkatkan kembali dengan 

pemasangan baliho realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(LRADes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menunjukkan bahwa pihak 

Desa menggunakan seluruh dana sesuai dengan peraturan.  

5. Pemerintah Desa sebaiknya menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi 

untuk mendampingi aparatur Desa khususnya dalam pengelolaan 

keuangan Desa sehingga tidak terjadinya penggunaan diluar bidang 

prioritas. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengubah metode penelitian menjadi 

kualitatif sehingga penelitian bukan hanya pada anggaran dananya saja 

tetapi penelitian langsung kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi 

masyarakat sebenarnya sebagai penerima manfaat dari kegiatan 

pemberdayaan masyarakat.  


