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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Strategi optimalisasi peran yang dilakukan oleh BUMDes Sumber 

Sejahtera yaitu melalui strategi capacity building atau yang disebut 

dengan pengembangan kapasitas. Strategi yang dilakukan oleh BUMDes 

Sumber Sejahtera dimulai dari melakukan pengembangan sumber daya 

alam (human resource), penguatan organisai (strenghthening 

Organization), dan reformasi kelembagaan (institutional reform). Dengan 

adanya penerapan strategi tersebut, saat ini BUMDes Sumber Sejahtera 

telah mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa 

Pujon Kidul dan membawa nama desa Pujon Kidul sebagai salah satu 

desa wisata yang menjadi tujuan masyarakat luas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa BUMDes Sumber Sejahtera telah menjalankan 

perannya dengan optimal dan memberikan dampak positif terhadap 

perekonomian desa Pujon Kidul sehingga adanya unit usaha dari 

BUMDes Sumber Sejahtera bisa menjadi pilar bagi perekonomian 

masyarakat maupun desa Pujon Kidul. 

2. Terkait faktor pendukung dari segi penguatan sumber daya manusianya 

terletak pada pemberian sosialisasi, pelatihan dan motivasi. Dari segi 
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penguatan organisasi komunikasi antara pengurus maupun keanggotaan 

BUMDes Sumber Sejahtera dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan. 

Dari segi reformasi kelembagaan yaitu pada inovasi dari pengurus 

maupun keanggotaan BUMDes Sumber Sejahtera. Sedangkan faktor yang 

menghambat proses optimalisasi yang dilakukan oleh BUMDes Sumber 

Sejahtera dari segi penguatan sumber daya manusia yaitu sikap dan 

budaya dari masyarakat yang masih tradisional. Dari segi penguatan 

organisasi yaitu keadaan organisasi yang tidak kondusif. Yang terakhir 

dari segi reformasi kelembagaan yang menjadi penghambat yaitu dana 

atau modal dan kebijakan yang ada. 

 

B. Saran 

1. Bagi BUMDes Sumber Sejahtera, diperlukannya srategi yang lebih 

matang lagi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kualitas sumber daya 

manusia terhadap kepengurusan BUMDes maupun masyarakat yang ikut 

serta dalam kegiatan BUMDes, agar untuk kedepannya BUMDes Sumber 

Sejahtera dapat menjalankan perannya lebih optimal lagi sehingga bisa 

mencapai tujuan organisasi. 

2. Bagi peneliti dan mahasiswa ekonomi syariah khususnya, harus lebih 

meningkatkan kemauan untuk banyak membaca buku yang menunjang 

pengetahuan tentang strategi optimalisasi peran dalam pengembangan 

potensi ekonomi lokal maupun tema yang lain yang nantinya dibutuhkan 

untuk mencari tahu apakah hal tersebut memang benar-benar dipratekkan 
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secara riil dilapangan atau tidak. Hal ini dilakukan agar pengetahuan kita 

lebih luas antara teori dan praktik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan 

maupun kajian lanjutan yang beraitan dengan permasalahan yang sama 

sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti 


