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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ditetapkan 

yaitu mengenai Bagaimana Kendala Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Tumbang Masao Kecamatan 

Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Pada pelaksanaan dan pengelolaannya banyak sekali kendala yang 

kemudian mengurangi nilai efektivitasnya ini seperti adanya kelalaian para 

penanggung jawab, pemborosan dana, program tidak tepat dengan kondisi desa 

dan masyarakatnya, rendahnya tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kemudian berakibat tidak kompeten dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) sehingga kurang optimalnya kinerja mereka kemudian juga 

karena besaran dana yang diterima relatif tidak mencukupi kebutuhan desa. 

Oleh karena itu Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang 

pembangunan di Desa Tumbang Masao sangat tidak efektif karena pada 

pelaksanaan dan pengelolaannya terdapat banyak kendala dan permasalahan 

yang menghilangkan nilai efektivitas dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut 

dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal 

yang diharapkan bisa diterapkan dan berguna yaitu: 

1. Untuk pemerintah ataupun Instansi terkait agar memperhatikan pelatihan 

pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) sehingga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolan keuangan Alokasi 

Dana Desa (ADD) bisa lebih baik lagi agar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan bermanfaat untuk semua orang. Untuk Pemerintah desa 

seharusnya program Alokasi Dana Desa (ADD) yang diadakan bisa lebih 

mengarahkan kepada pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan 

kondisi desa dan masyarakatnya dan bukan terfokus pada program 

formalitas saja. Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima supaya 

benar – benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

2. Diharapkan kepada pemimpin – pemimpin bangsa ini agar lebih baik lagi 

dalam melaksanakan tugas yang di amanahkan masyarakat terhadap dirinya 

dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi 

untuk berperilaku yang adil dan amanah agar mewujudkan kemaslahatan 

untuk meningkatkan pendapatan secara umum bukan pendapatan secara 

pribadi atau kelompok tertentu saja demi tercapainya kemaslahatan umat. 

3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, 

maka peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk 
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meneliti lebih jauh mengenai Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




