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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar dapat diketahui kesimpulan bahwa : 

1. Peran BUMDes Lestari dalam upaya pengelolaannya hasilnya dapat 

meningkatkan tingkat perekonomian di Desa itu sendiri dan kemudian 

sisa hasil usaha yang didapatkan dari tiap-tiap usaha setiap tahun nya 

di alokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat Desa seperti 

dana sosial yang dapat membantu masyarakat. BUMDes Lestari selain 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa juga menjadi wadah 

untuk melakukan kegiatan produktif bagi ibu-ibu ataupun masyarakat 

yang lain. BUMDes Lestari juga berperan sebagai sarana edukasi bagi 

generasi millennial.  

2. BUMDes Lestari yang dalam proses pengelolaannya menggunakan 

prinsip koorperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan 

sustainabel sudah cukup optimal sehingga memberikan dampak baik 

bagi masyarakat Desa Karangsono. Prestasi yang telah diraih 

BUMDes Lestari dalam mengelola buah menjadi berbagai macam 

produk sangat membanggakan bagi Desa Karangsono dan Kabupaten 
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Blitar. Selain itu BUMDes Lestari juga telah meningkatkan semangat 

masyarakat untuk dapat kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. 

3. BUMDes Lestari dalam sistem operasionalnya sudah sesuai menurut 

pandangan ekonomi Islam. Hal ini sesuai bahwa BUMDes Lestari 

memiliki kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis melakukan 

prinsip keadilan dalam produksi dan distribusi dan komitmen terhadap 

nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis. BUMDes Lestari didirikan 

tidak hanya untuk mencapai profit semata namun juga tidak 

melupakan kepentingan bersama seperti orang-orang yang 

membutuhkan (sedekah). 

 

B. Saran 

1. Bagi BUMDes Lestari 

Dari hasil analisis diatas peneliti mengarapkan agar BUMDes Lestari 

tetap rutin dalam mengemban ilmu mengenai pengelolaan bisnis seperti 

mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Peneliti mengharapkan agar 

BUMDes Lestari lebih gencar dalam proses pemasaran, seperti 

memanfaatkan media elektronik yang ada saat ini. BUMDes Lestari 

diharapkan pula untuk menambah relasinya agar produk yang dihasilkan 

BUMDes Lestari dapat lebih dikenal secara luas. Pengelola BUMDes 

Lestari juga diharapkan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara merata mengenai program-program yang dikelola oleh BUMDes 

Lestari. 
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2. Bagi IAIN Tulungagung 

Dari penelitian ini diharapakan dapat dijadikan wawasan serta menjadi 

sumbangan pemikiran keilmuan di bidang ekonomi syariah mengenai 

peran Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan usaha dan 

ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi rujukan serta 

pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya mengenai peran Badan 

Usaha Milik Desa dlam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui 

pemberdayaan masyarakat Desa. 


