
154 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang strategi pemberdayaan Badan Usaha 

Kembang Jati dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Jatiprahu 

Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Beberapa strategi pemberdayaan Badan Usaha Kembang Jati yaitu 

yang pertama menyediakan beberapa unit usaha seperti: pertama, a) 

simpan pinjam (Jasa Perkreditan Bantuan Modal Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek), b) simpan pinjam (Jasa Perkreditan bantuan 

Program PK2 Provinsi Jawa Timur), c)Usaha Sektor Riil seperti, 

(perantara atau brokering, pasar desa, dan kakao). Yang kedua, 

sosialisasi kepada masyarakat melalui musyawarah, RT, dan saat 

kegiatan rutinan yasinan tekait BUMDes dan usaha yang dikelola. 

Ketiga, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberi 

pelatihan kepada masyarakat (pembuatan sepatu kulit dan pengolahan 

kakao) dan untuk pengurus BUMDes diberi pelatihan dan study 

banding. Semua dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan Allah 
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memberi kefahaman atau pengetahuan agar manusia mampu 

memberdayakan dirinya. 

2. Dampak yang ditimbulkan adanya strategi pemberdayaan ada dua, 

yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif: a) adanya 

kenaikan pendapatan dari Rp 29.000.000 menjadi Rp 39.000.000, b) 

dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pengadaan pasar desa dan 

pengelolaan kakao jika sudah mulai beroperasional, c) untuk 

peminjam modal melalui simpan pinjam BUMDes hasil produksi bata 

merahnya meningkat mulai Rp.200.000 – Rp.750.000. Sedangkan 

dampak negatif, yaitu: a) adanya masyarakat yang meminta penjelasan 

terkait pembangunan toko pasar desa 

3. Untuk kendala dan solusi yaitu: a) SDM beragam dari segi pendidikan 

tingkat rendah-tinggi sehingga penerimaan informasi dan pengetahuan 

berbeda. Untuk itu perlu pemahaman kepada masyarakat dan 

BUMDes juga membuat inovasi, b) anggapan usaha BUMDes hanya 

simpan pinjam, solusinya sosialisasi melalui RT dan kegiatan yasinan 

tentang usah lain yang ada di BUMDes, 3) modal yang minim, 

koordinasi dengan pemerintah desa terkait penambahan dana dan 

pengembangan sektor riil untuk menambah pemasukan. Dan 

pertahankan juara dua atau bahakan menjadi juara pertama BUMDes 

di Trenggalek 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran 

yang mungkin bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi praktisi 

Bagi BUMDes Kembang Jati Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan 

Kabupaten Trenggalek lebih mengoptimalkan BUMDes dengan 

pengembangan, penguatan lembaga dan kapasitas dengan pemberdayaan, 

serta lebih mensosialisasikan terkait keberadaan, fungsi dan unit usaha 

apa yang dikelola pada masyarakat. 

2. Bagi akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga 

dokumentasi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan 

datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. selain itu dari pihak 

kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi 

mahasiswa 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti yang melakukan penelitian mendatang, penelitian ini juga 

dapat dilakukan dilembaga lainnya. dan dapat menggunakan fokus 

penelitian yang lebih banyak dan lebih variatif 

 


