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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan cara 

observasi dan wawancara kepada Aparat Desa Sungai Cina dan masyarakat Desa 

Sungai Cina tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 

2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 dapat 

disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Sungai Cina belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dua 

puluh jenis kegiatan dalam rencana pembangunan infrastruktur hanya 

enam kegiatan yang terlaksana sedangkan empat belas rencana kegiatan 

lainnya tidak terlaksana.  

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2016 yaitu sebagai berikut: 

a. Kualitas Sumber Daya Manusia karena sumber daya manusia 

merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. 

Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang 

dapat mempercepat pembangunan bangsa. 
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b. Sumber daya finansial mempengaruhi pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur di Desa Sungai Cina karena sumber daya finansial 

merupakan faktor penting dalam pembangunan, apabila dana yang 

dibutuhkan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan 

tidak cukup maka akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan 

itu 

c. Masalah teknis juga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur di Desa Sungai Cina. Hal ini dapat dilihat dari 

penyelesaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu dimana 

berdasarkan observasi dilapangan bahwa waktu penyelesaian 

masih molor atau tidak sesuai dengan yang telah 

direncanakan/tentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

Keterlambatan pengiriman/penyediaan peralatan atau bahan. 

d. Tata Kelola Pemerintahan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina karena peran 

pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya sangat penting dalam 

memfasilitasi berjalannya mekanisme pelaksanaan pembangunan. 

Adapun faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina yaitu faktor sumber daya 

finansial. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Cina 

Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak Desa dan Kecamatan agar memperluas 

komunikasi dengan pihak kabupaten atau pusat sebagai perpanjangan 

tangan dalam proses pengawalan usulan kegiatan pembangunan 

infastruktur. 

2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam proses 

mengusulkan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur agar tidak terjadi hal yang merugikan semua pihak. 

3. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan 

pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka 

pembangunan akan mudah terlaksanakan. 

4. Diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah kabupaten, 

kecamatan, Desa serta masyarakat agar saling bekerja sama dalam 

membangun daerah demi tercapainya tujuan bersama. 

5. Diharapkan kepada aparat desa sungai cina agar mengelola dan 

mengembangkan potensi-potensi di Desa seperti BUMDesa adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah 

desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Optimalisasi 
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pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDes menjadi hal yang 

sangat penting dalam mendukung penguatan PADesa. Jika PADesa 

bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan 

pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan 

terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan 

fasilitas-fasilitas umum di desa.  

 


