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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

  

VI.I  Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini yang berjudul Analisis Efektifitas Penyerapan 

Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa Girimukti Provinsi Jawa 

Barat mengenai meningkatnya DD sesuai dengan perubahan peraturan DD yang 

benar terjadi, dimana dalam pengelolaan DD pada Desa Girimukti dikaitkan 

dengan kebiasaan atau budaya yang ada pada desa sesuai dengan metode dan 

pendekatan penelitian yang ada. Dimana pada setiap kegiatan atau tahapan dalam 

pengelolaan dana desa memiliki budayanya masing-masing. Pada Tahap 

perencanaan Desa Girimukti melakukan budaya musyawarah, hal itu dilakukan 

agar Kepala Desa mengetahui setiap kebutuhan masyarakat dan demi tercapainya 

dari efektifitas dana desa. Tahap Pelaksanaan pada Desa Girimukti telah sesuai 

dengan perencanaan dan pada tahap ini Desa Girimukti menggunakan budaya 

gotong royong  dan pada pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Cash for Work 

(Padat Karya) dalam mewujudkan penggunaan dana desa yang tercantum dalam 

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, 

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan 

prinsip ini dana desa menjadi efektif karena DD yang digunakan diserap dan 

dirasakan oleh warga Desa Girimukti. Dalam penatausahaan belum berjalan 

dengan baik, aparat pemerintah Desa Girimukti tidak sepenuhnya memahami 

tugasnya dan belum dapat sepenuhnya sesuai dengan pedoman, karena kurangnya 

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga adanya budaya ATM (Angkat 

Tiru dan Modifikasi) pada Desa Girimukti. Tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban, Desa Girimukti membuat pelaporan dan pertanggunjawaban 

untuk 2 (dua) pihak yaitu pihak Kabupaten/Pusat dengan SPJ (Surat 

Pertanggungjawaban) dan pihak masyarakat Desa Girimukti dengan sosialisasi 

perincian dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.  

 Dalam Penyerapan DD pada Desa Girimukti mengalami perubahan, pada 

tahun sebelumnya Desa Girimukti menyerap seluruh DD untuk pembangunan 

infrastruktur yang membuat adanya bias, Namun pada tahun 2018 sudah tidak 
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terjadi bias dalam penyerapan DD karena penggunanaan DD pada Tahun 2018 

dibagi menjadi 2 (dua) pembangunan yaitu pembangunan fisik jalan dan 

pembangunan pemberdayaan. Untuk pelaksanaan dalam pembangunan fisik jalan 

sudah merata namun dalam pemberdayaan belum optimal dikarenakan masih 

dalam uji coba. Pertanggungjawaban dan pelaporan telah sesuai dengan waktu 

dan ketentuan secara administrasi yang berlaku dengan ketetapan pada PP No. 08 

Tahun 2016.   

 Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan Desa Girimukti telah 

melakukan pengelolaan Dana Desa dengan baik dan seberapa besar penyerapan  

dan penggunaannya sangatlah penting dalam menunjang kesejahteraan 

masyarakat sehingga DD dapat diserap secara efektif dimana DD telah sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam penyerapan danapun tidak tepat 

bila sepenuhnya digunakan dalam infrastruktur dikarenakan akan terjadi bias, 

dimana akan adanya ketimpangan pada bidang lain. Selain itu Kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh kepala desa dapat mempengaruhi besarnya penyerapan 

penggunaan DD. Dalam penggunaan DD Desa Girimukti yang efektif karena 

menggunakan DD dengan prinsip Cash For Work, dengan Cash For Work DD 

yang digunakan diserap dan dirasakan oleh warga Desa Girimukti. 

 

VI.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan untuk beberapa pihak sebagai berikut:  

a. Saran Teoritis  

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai realisasi penggunaan Dana Desa disarankan untuk menambah 

bidang yang akan dijadikan sampel penelitian. Tidak hanya 

pembangunan fisik jalan dan pemberdayaan saja tetapi cakupannya lebih 

luas yang bersumber dari Dana Desa.  

b. Saran Praktis  

1) Bagi Pemerintah Desa  

(a) Pemerintah lebih memperhatikan kualitas SDM (Sumber Daya 

Manusia), pemerintah dapat melakukan pelantikan dan pendidikan 
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rutin untuk para pejabat pemerintah desa agar dapat mengikuti 

perkembangan yang ada. 

(b) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan 

mensukseskan program yang akan direncanakan serta terjalinnya 

hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat.  

2) Bagi Masyarakat  

(a) Menyampaikan aspirasi atau menyalurkan pendapat yang lebih aktif 

baik pro dan kontra terhadap rencana atau program yang dilaksanakan 

pemerintah desa salah satunya dengan mengikuti rapat di desa yang 

harus ditingkatkan.  

 

VI.3  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan atau salah satu penghambat dalam melakukan penelitian selalu 

ada saja dalam pelaksanaanya. Keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan 

penelitian di Desa Girimukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur 

adalah sebagai berikut: 

a. Waktu yang terbatas dalam pengerjaan skripsi ini dengan kondisi 

penelitian kualitatif atau terjun langsung ke lapangan sangat lah sulit.  

b. Bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang tidak diizinkan pihak 

desa untuk penelitian ini sehingga tidak bisa dilampirkan.  
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