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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 Pemerintah Desa Di Desa 

Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaen Kampar dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis Efektifitas 

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Pembangunan Di Desa Lipatkain 

Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaen Kamparadalah sebagai berikut: 

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Pembangunan Di 

Desa Lipatkain Selatan memiliki 4 (empat) indikator yang menjadi alat ukur 

untuk melihat pengelolaan dan desa dalam pembangunan desa tersebut. Maka 

berdasarkan dari hasil rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden dari empat 

indikator tersebut dapat dikatakan belum efektif atau kurang maksimal. Hal ini 

sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan mendapat 

nilai rata-rata sebesar 57,14, dan berdasarkan hasil wawancara yang penulis 

lakukan terkait empat indiaktor tersebut bahwa efektifitas pengelolaan dana desa 

dalam pembangunan desa di Desa Lipatkain Selatan masih terdapat beberapa 

kekurangan, seperti infromasi pengelolaan dana desa yang belum merata, belum 

dapat dijangkau oleh sebagian masyarkat dengan alasan lokasi tempat tinggal 

yang tidak strategis dengan kantor desa, kemudian musyawarah yang singkat 

sehingga penjelasan mengenai pengelolaan dana desa yang kurang jelas dan sulit 
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dipahami dan hasil kinerja dilapangan tidak sesuai dengan anggaran dan harapan 

masyarakat. 

Adanya kekurangan dan masalah-masalah tersebut tidak lepas dari 

hambatan-hambatan ataau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain, yaitu terdapat Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang minim terutama dalam bidang teknis, kemudian proses pelaksanaan 

penatausahaan yang rumit, dan adanya warga yang kurang setuju tanahnya 

diambil untuk digunakan dalam pembangunan desa.  

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenaiAnalisis Efektifitas Pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2016 Dalam Pembangunan Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaen Kamparadalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa harus dapat memberikan informasi secara merata kesetiap 

sudut desa agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi tentang 

pengelolaan dana desa. 

2. Dalam pelaksanaan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan 

masyarakat, pemerintah harus dapat menjelaskannya dengan semaksimal 

mungkin sehingga masyarakat paham. 

3. Pemerintah desa sebisa mungkin dapat melaksankan tugasnya dengan baik 

dan maksimal agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam 

pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efesien. 
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4. Pemerintah desa harus mampu menggali potensi desa sehingga desa 

memiliki pendapatan asli daerah, seperti memberdayakan masyarakat 

dengan membina agar mereka dapat meningkatkan perekonomiannya. 

5. Partisipasi pembangunan desa tentu sangat diharapkan terutama dari 

masyarakat demi terwujudnya pembangunan desa secara bersama, oleh 

karena itu masyarakat harus jeli dan ikut andil dalam proses pelaksanaan 

pembangunan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


