
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kecamatan Pulau 

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.  

6.1 Kesimpulan 

 Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Damapak 

Pemekaran Kecamatan Merbau Terhadap Kesejahterann Masyarakat di 

Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan indikator penelitian dampak pemekaran Kecamatan Merbau 

kabupaten Kepulauan Meranti dalam katagori cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 62,75% yang 

dikatagorikan cukup baik. Terdapat pengaruh dampak pemekaran 

Kecamatan Merbau bahwa pemekaran ini untuk mewujudkan keinginan 

masyarakat agar adanya perubahan yang dialami masyarakat seperti 

pembangunan jalan, pembangunan pasar, dan listrik karena sebelum 

pemekaran mereka sangat kesulitan melalui jalannya yang banyak rusak, 

listrik yang tidak ada membuat masyarakat ingin pisah dari kecamatan 

yang sebelumnya, dari dampak pembangunan fisik berdampak kurang 

memuaskan karena masih banyak yang harus di perbaiki teruama jalan dan 

listik yang belum merata, selain itu dilihat dari pembangunan no fisik yaitu 

dibidang kesehatan berdampak sangat baik karena setelah pemekaran 
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terdapat beberapa peningkatan seperti sudah tersedianya pustu disetiap 

desa dan sekarang sudah adanya puskesms dikecamatan dan tenaga dokter 

yang sudah mulai memadai namun pada pelayanan masih kurang baik, 

selain itu di bidang pendidikan juga berdampak baik karena setelah 

pemekaran terjadi peningkatan terhadap pembangunan sekolah dan tenaga 

guru yang sudah memadai. Untuk memperpendek jenjang birokrasi dan 

pelayanan terhadap masyarakat baik itu pemerintahan maupun di bidang 

kesehatan. Sebab wilayah yang lama yaitu Kecamatan Merbau memiliki 

wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan sulitnya 

pelayanan masyarakat. Dengan adanya pemekaran ini diharapkan dapat 

meningkatkan segala bidang keperluan masyarakat agar masyarakat dapat 

lebih sejahtera lagi baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. 

b. Hambatan-hambatam dalam pemekaran kecamatan pulau terhadap 

kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur yang belum 

memadai seperti pembangunan jalan, kareana masih adanya jalan yang 

rusak, pasar yang belum memadai karena sampai saat ini belum adanya 

pembangunan pasar di Kecamatan Pulau  Merbau. Selain itu pembangunan 

gedung kantor camat yang saat ini masih dalam proses karena samapai saat 

ini gedung kantor camat masih menumpang yang fasilitasnya kurang 

memadai. Hal ini disebabkan kurangnya dana dari pemerintah dalam 

pembangunan di Kecamatan Pulau Merbau, selain itu listrik juga menjadi 

hambatan karena sampai saat ini listrik di Kecamatan Pulau Merbau belum 
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merata keseluruh desa. Sehingga saat ini masih belum memadai dan belum 

bisa dikatakan sudah mesejahterakan masyarakat. 

6.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan 

Meranti  adalah sebagai berikut : 

a. Pembangunan di Kecamatan Merbau  diharapkan dapat meningkatkan 

pembangunan sebagai fokus pemerintahanya agar terjadi perkembangan 

yang sangat signifikan pada infrastruktur pembangunan fisik maupun non 

fisik dan dapat meningkatkan kemajuan Kecamatan Pulau Merbau 

b. Seharusnya pelayanan masyarakat akan menjadi lebih baik bila 

pembangun infrastrukturnya memadai dan terorganisasi dengan baik pula 

yang mana harus meningkatkan kualitas pembangunan dan kesehatan di 

Kecamatan Pulau Merbau sehingga pemberian pelayanan tidak merasa 

mengeluh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


