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BAB V 

SIMPILAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas dan 

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik 

Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 

sebagi berikut: 

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam 

Pembangunan Fisik Desa Langkapjaya, secara teknis pencatatan dan 

pertanggungjawaban Bendahara telah menerapkan prinsip akuntabel baik 

dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, serta telah mengacu pada 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembanguna 

Fisik Desa Langkapjaya, berdasarkan hasil pembahasan pembangunan fisik 

yang ada di Desa Lanagkapjaya hanya sebagian pembangunan yang sudah 

terlaksana dengan baik. Namun secara keseluruhan pembangunan fisik yang 

ada di Desa Langkapjaya masih dalam kategori kuarang baik dan belum 

dapat dikatakan efektif. 

3. Faktor-faktor penghambat Akuntabilitas dan Efektivitas PengelolaanAlokasi 

Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Langkapjaya yaitu: 
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1) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kemampuan Pemerintah 

Desa dalam mengelola dana yang diberikan Pemerintah  pusat 

kepada Pemerintah Desa 

2) Informasi 

Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi terkait dengan 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang jelas, dengan 

proses penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban 

yang menggunakan sistem. Aparatur Pemerintah Desa merasa 

kerepotan karna dalam sosisalisasi hanya disamapikan secara singkat 

dan selebihnya aparatur Pemerintah Desa mempelajari secara 

mandiri. 

3) Pembangunan Fisik yang Kurang Efektif. 

Pembangunan fisik yang kurang efektif dan efesien akan dapat 

memberikan dampak ketidak sejahteraan masyarakat Desa. 

5.2. Saran 

Berdasarkan uraian simpulan diatas, maka saran yang akan diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di 

Desa Langkapjaya sehingga dalam tahap pelaksanaan dapat 

dilaksanakan cera optimal dan sesuai dengan harapan mayarakat. 
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2. Diadakannya sosialisasi sesering mungkin baik kepada Pemerintah 

Desa maupun seluruh masyarakat agar lebih mengetahui tentang 

pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik, agar seluruh masyarakat 

dan Pemerintah Desa dapat terus ikut berpperan dalam setiap kegiatan. 

3. Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

setiap Tim pengelola ADD. Mungkin dengan diadakannya pelatihan 

serta sosialisasi yang lebih detail akan membantu Pemerintah Desa 

dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia serta informasi yang 

didapat terkait dengan cara pengelolaan ADD yang saat ini telah 

tersistem. 

4. Pemeritah Desa harus lebih memperhatikan pelaksanaan 

pembangunan fisik Desa Langkapjaya, serta dalam pelaksanaan 

pembangunan yang harus sesuai dengan tujuan atau target yang dapat 

menunjang kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Desa 

Langkapjaya menjadi lebih maju. 


