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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang 

membahas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam 

merencanakan pembangunan. Maka dari itu pemerintah daerah dapat 

merencanakan mengelola dan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah 

secara mandiri. Setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif mengembangkan 

dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada sektor-sektor pembangunan 

yang didukung potensi dan karakter sumber daya wilayahnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan dan peran 

serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan.  

Kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program 

pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya. Oleh sebab 

itulah hanya dengan program pembangunan yang dapat menciptakan kemampuan 

negara atau bangsa tersebut dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu 

kebijakan di bidang pembangunan dimana hasil-hasilnya diharapkan dapat 

dinikmati seluruh warga negara yang bersangkutan. 

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-

asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan  
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harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi 

peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. 

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus 

merata di semua lapisan masyarakat, di mana setiap masyarakat berhak 

memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai 

dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta 

menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. 

Menurut Arief Budiman (2000:13) Konsep pembangunan adalah untuk 

meningkatkan taraf  hidup masyarakat, lingkungan dan keadilan sosial, dari 

konsep pembangunan di atas tidak berjalan sebagaimana yang di konsepkan 

dalam konsep pembangunan, dapat di buktikan dengan adanya desa ataupun 

masyarakat yang belum dapat menikmati pembangunan yang di lakukan oleh 

pemerintah. 

Pada tahun 2016 anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Sungai 

Cina sudah mulai berjalan, di tandai dengan adanya pembangunan Infrastruktur 

yang di laksanakan di Desa Sungai Cina namun pelaksanaannya belum terealisasi 

dengan baik ataupun belum optimal. Peneliti menganggap persoalan yang terjadi 

di Desa Sungai Cina dalam hal pembangunan Infrastruktur sangat perlu untuk di 

teliti agar mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan Infrastruktur  di Desa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Sumber daya yang terdapat di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang 

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak dan melimpah, seperti di 

bidang pertanian. Penghasilan pera petani belum mampu mewujudkan kehidupan 
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yang layak karena terkendala pembangunan Infrastruktur  untuk menyalurkan 

hasil dari pertanian yang mereka lakukan. 

Banyaknya sumber daya yang di hasilkan masyarakat di Desa Sungai 

Cina, namun belum mampu untuk menjamin taraf hidup masyarakat akan 

meningkat, karena hasil dari sumberdaya yang mereka hasilkan hanya bisa dijual 

di lingkungan di sekeliling mereka dengan harga yang murah. Masyarakat tidak 

mampu untuk mengkontribusikan hasil pertanian mereka untuk keluar daerah 

karena kondisi jalan rusak dan jauh yang tidak memungkinkan untuk ditempuh 

oleh masyarakat Desa Sungai Cina. Jalan yang rusak dan tidak layak menjadi 

kendala bagi masyarakat untuk melaksanakan kelangsungan hidup demi 

meningkatkan taraf  hidup masyarakat di Desa Sungai Cina. 

Melihat fenomena dari apa yang peneliti temukan di Desa Sungai Cina 

ternyata Masyarakat banyak mengeluh terhadap pemerintah setempat dalam 

merumuskan pemerataan pembangunan di daerah mereka dalam hal pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti, contohnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, 

pembangunan sarana pendidikan, pembangunan sarana olahraga, dan 

pembangunan sarana ibadah. 

Penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sungai Cina Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pembangunan 

infrastruktur yang telah terlaksana maupun pembangunan infrastruktur  yang 

belum terlaksana di Desa Sungai Cina, contohnya pembangunan Infrastruktur 

yang baik dan layak bagi setiap Masyarakat. Peneliti dapat mengumpulkan data 
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pembangunan Infrastruktur yang di laksanakan di Desa Sungai Cina Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaksanaan pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sungai Cina pada tahun anggaran 2016 ternyata pelaksanaan 

pembangunannya belum optimal. Hal ini dapat kita lihat dari Program 

pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sungai Cina Tahun Anggaran 2016 

 

Rencana Pembangunan Infrastruktur Pelaksanaan 
YA TIDAK 

1. Pembangunan jl. Pertanian 
2. Pembangunan dan pelebaran jl. H. Husin 
3. Pembangunan jl. Olahraga  
4. Pembangunan jl. H. Kesek lanjutan 
5. Pengadaan tiang dan jaringan PLN 
6. Pembangunan jembatan jl. Rahmat 
7. Pembangunan jl. Balam dan Box 
8. Pembangunan kantor BPD Desa Sungai Cina 
9. Pembangunan gedung majelis ta’lim 
10. Pengadaan lampu penerangan jalan umum 
11. Pembangunan rumah layak huni untuk prasejahtera 
12. Pembangunan gedung PKK Desa Sungai Cina 
13. Pembuatan body jl. Saliman 
14. Pembangunan turap beton jl. H. Mustafa 
15. Pembangunan rabat beton dan pelebaran jl. Rahmat 
16. Pembangunan rabat beton dan pelebaran jl. Mahmud 
17. Pembangunan surau At- Taufiq lanjutan 
18. Pengadaan sound sistem surau At- Taufiq 
19. Pembangunan surau Al- Irsyad lanjutan 
20. Pengadaan sound sistem surau Al- Irsyad 

  
  
  

 
 
  
  

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sumber: Kantor Desa Sungai Cina 2016 

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sungai Cina pada tahun 2016 belum optimal. Dimana dari 

20 (dua pulah) jenis kegiatan dalam program pembangunan infrastruktur hanya 6 
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(enam) kegiatan yang terlaksana dengan persentase 30% sedangkan 14 (empat 

belas) kegiatan lainnya tidak terlaksana.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina belum optimal. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 

Desa Sungai Cina 2016 yaitu sebanyak (30%).  

Berdasarkan data sementara yang peneliti peroleh dilapangan faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Sungai 

Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 

disebabkan karena  terbatasnya dana, perencanaan pembangunan yang diajukan 

oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten tidak semua dipenuhi. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya defisit pada APBD-II menyebabkan pencairan ADD 

Tahap-II Tahun 2016 tertunda. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sekretaris 

Desa Sungai Cina yang bernama Bapak Siswanto ia menyatakan: 

“Perencanaan pembangunan telah kami laksanakan, namun semua 
pelaksanaan pembangunan terkadang tidak semua bisa terlaksana di 
karenakan anggaran Dana yang minim dan banyaknya perencanaan 
pembangunan maka banyak perencanaan pembangunan yang belum 
terealisasi". (Wawancara, 02 November 2017). 
  
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang di 

lakukan di Desa Sungai Cina terhadap pembangunan telah cukup berjalan dengan 

baik. Namun terdapat permasalahan terhadap pelaksanaan pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sungai Cina. 

Melihat dari apa yang terjadi yang peneliti temui di lapangan, peneliti 

berkeinginan meneliti untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan 
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infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten 

Kepulaun Meranti tahun 2016 dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan Judul: 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2016”. 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina 

Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulaun Meranti tahun 2016? 

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di 

Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulaun 

Meranti tahun 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, dan adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 

di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti tahun 2016 
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2. Untuk mengetahui  Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang 

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

refensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi negara 

khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama 

masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah ilmu 

Administrasi Negara. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menajdi 

masukan bagi masyarakat, lembaga pemerintah terkait dan tentunya 

aparatur pelaksana untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

kebijakan pemerintah khususnya terkait pelaksanaan pembangunan 

pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan secara efektif dan 

maksimal.  

1.5 Batasan Masalah 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka peneliti dapat 

memberikan batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun batas 
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penelitian yang digunakan pada penelitian hanya terbatas pada analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barta Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 

2016 

1.6 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini akan dipaparkan dalam enam pokok 

pembahasan (BAB) dari masing-masing BAB ini dibagi dalam beberapa sub-sub 

sebagai beriku: 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada BAB ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh 

secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah/perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada BAB ini peneliti akan mengemukakan teori-teori yang 

relevan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam 

pembahasan skripsi. 

BAB III : Metode Penelitian 

Menguraikan secara ringkas mengenai lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

Informan Penelitian serta teknis analisis data. 
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BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Menguraikan tentang gambaran wilayah penelitian, profil 

pemerintahan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menguraikan tentang hasil penelitian Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur diDesa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti tahun 2016 yang dilakukan dan dimana sedemikian rupa 

sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI : Penutup 

Berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat disajikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


