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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan badan 

usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Bendosari 

Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam menjawab fokus penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Konsep pengelolaan BUMDes Makmur Abadi dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon 

Kabupaten Blitar melaui unit usaha yang dimiliki BUMDesa Makmur 

Abadi dan sudah melakukan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. 

2. Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten 

Blitar melalui teori pendekatan efektivitas Daft yaitu pendekatan sasaran 

goal, pendekatan stakeholder, pendekatan sistem, pendekatan proses 

internal sudah cukup efektif, tetapi belum efektif ketika dilihat dari 

pendekatan nilai bersaing. 

3. Pengelolaan BUMDesa Makmur Abadi yang sudah cukup efektif, 

memberikan dampak penurunan angka kemiskinan di Desa Bendosari 

yang awalnya sebesar 43,2% dan pada tahun 2018 turun menjadi 15,76%. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis 

menyarankan: 

1. Bagi BUMDesa Makmur Abadi 

Dari hasil analisis melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan 

sasaran goal, pendekatan stakeholder, pendekatan sistem, pendekatan proses 

internal, dan pendekatan nilai bersaing maka BUMDesa Makmur Abadi 

diharapkan terus melakukan inovasi terhadap produknya sesuai dengan 

perkembangan zaman dan apa yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan BUMDesa serta meningkatkan 

perekonomian desa. BUMDesa Makmur Abadi diharapkan pula menambah 

relasi usaha demi memperlancar usaha yang dijalankan baik di Bendosari 

maupun di luar kota. 

2. Bagi IAIN Tulungagung 

Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan keilmuwan di 

bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan 

badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

Selain itu untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung, dan juga 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai 

efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa. 

 

 



105 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang ekonomi 

khususnya efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

 

 

 

 

 


