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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang tertuang dalam hasil 

dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian 

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan dan 

Peningkatan Ekonomi Masyarakat  Desa Tempur, yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil analisis pengelolaan BUMDes Desa Tempur ini berdasarkan 

tujuan, sasaran, koordinasi sampai dengan alur pengelolaan sudah 

menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, namun masih ada 

beberapa faktor yang kurang sesuai dengan harapan yang ada di 

Permendes dan BUMDes sendiri. 

2. Dari segi kendala dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di 

Desa Tempur memiliki kendala akan kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang kompeten sehingga mempengaruhi dalam proses 

pembentukan. Tidak hanya itu, dalam unit-unit usaha masih ada 

kendala diantaranya fasilitas, sarana prasaran, dan tempat usaha. 

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti peran dan dampak 

adanya BUMDes Desa Tempur belum mempunyai dampak positif 

yaitu meningkatan PADes, mensejahterakan masyarakat meningkatkan 

perekonomian masyarakat, dan belum mampu memberdayakan 
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masyarakat. penyebabnya adalah laba yang masih sedikit dan 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa implikasi dari 

penelitian ini yaitu baik secara teoristis maupun secara praktis, yaitu : 

1. Secara Teoristis 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu faktor dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun BUMDes Desa 

Tempur sendiri belum mampu untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Desa Tempur. 

2. Secara Praktis 

Dalam penelitian ini memberikan implikasi pada pengurus BUMDes 

Desa Tempur untuk lebih berperan aktif lagi dalam program-program 

BUMDes agar peningkatan perekonomian dapat dirasakan oleh 

masyarkat lebih banyak lagi. 

5.2. Saran  

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi 

penyajian, kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah 

penulis kumpulkan. Maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran 

demi kesempurnaan dalam penelitian ini.  

Namun, apabila dalam penelitian ini terdapat sesuatu yang 

bermanfaat, maka penulis berharap semoga ini bisa menjadi acuan 

pengembangan ekonomi terutama untuk : 
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1. Pengurus BUMDes, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi 

salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program 

BUMDes Desa Tempur yang telah dilaksanakan. Terutama 

pengawasan terhadap dana  BUMDes tersebutb sehingga mampu 

menyadarkan masyarakat bahwa dana BUMDes digunakan dengan 

semestinya. 

2. Masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan informasi 

tambahan dan untuk mengetahui BUMDes Desa Tempur pada 

umumnya serta mampu menambah pengetahuan tentang BUMDes. 

Dengan adanya BUMDes Desa Tempur, diharapkan masyarakat lebih 

sadar akan keberadaan BUMDes dan ikut serta dalam program-

program BUMDes Desa Tempur serta berperan aktif dalam BUMDes 

Desa Tempur. 

3. Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan 

referensi dalam melihat atau mempelajari serta menggali potensi-

potensi pengembangan ekonomi yang ada di Desa Tempur. 

4. Pemerintah Desa Tempur, program BUMDes agar lebih diprioritaskan 

untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam 

sehingga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat 

meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tempur. 


