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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan paparan mengenai peran Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa 

Sukorejo Gandusari Trenggalek, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa 

Sukorejo Gandusari Trenggalek yaitu dengan melalui beberapa 

pendampingan terhadap masyarakat, yaitu pendampingan permodalan, 

pelatihan, dan pengembangan. Di samping itu selain dari pendampingan 

yang di lakukan oleh BUMDes, dari unit-unit usaha yang ada di BUMDes 

Mitra Sejati juga mampu menjadi sarana lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat di Desa Sukorejo.  

2. Kendala yang Dihadapi BUMDes dalam Pemberdayaan Perekonomian 

Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek: 

a. Kendala internal  

1) Minimnya permodalan dalam unit usaha simpan pinjam sehingga 

menghambat sistem pendampingan permodalan pada masyarakat. 

2) Tingginya persaingan pasar, mengingat banyaknya toko-toko 

besar yang berada di Desa Sukorejo mengakibatkan pemasaran 

digalery BUMDes tidak maksimal. 
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b. Kendala eksternal  

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya program BUMDes 

di Desa Sukorejo dan sebagian masyarakat takut untuk berkecimpung 

atau bekerjasama dengan BUMDes Mitra Sejati, mereka berpendapat 

bahwa nantinya akan di manfaatkan oleh BUMdes dalam keberhasilan 

programnya. 

3. Strategi yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala yang Menggangu 

Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat yaitu  

a. Kendala internal 

Dari kendala internal yang dihadapi, BUMDes melakukan 

upaya dalam permodalan simpan pinjam, yaitu menetapkan nominal 

maksimal peminjam supaya dapat merata, bagi peminjam yang tidak 

tertib pengembaliannya BUMDes memberikan peringatan jika hampir 

jatuh tempo pembayaran. Untuk pemasaran hasil industry desa, 

BUMDes mendirikan gallery dan melakukan pemasaran online, 

supaya lebih di kenal oleh banyak orang bahkan luar daerah.  

b. Kendala eksternal  

Agar pemahaman menyeluruh dan masyarakat lebih 

mendalami arti BUMDEs, pengurus BUMDes beserta perangkat desa 

terus melakukan sosialisasi dan pendampingan. 
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B. Saran  

Berdasarkan temuan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi BUMDes Mitra Sejati  

Dari hasil penelitian ini di harapkan BUMDes Mitra Sejati lebih 

meningkatkan perannya dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

Dengan begitu nantinya perekonomian di Desa Sukorejo akan terus 

meningkat dan mandiri. Sehingga dapat dijadikan contoh untuk BUMDes-

BUMDes di desa lainnya. Selain mampu menduduki peringkat pertama 

dari segi kinerja, managemen, dan alokasi dananya, di harapkan uuntuk 

kedepannya akan menjadi BUMDes yang berhasil dalam memberdayakan 

perekonomian masyarakatnya.  

2. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini di harapkan masyarakat selalu antusias 

dengan keberadaan BUMDes, dan ikut bekerjasama dalam meberdayakan 

perekonomia masyarakat agar perekonomian di Desa Sukorejo akan 

menjadi perekonommian yang mandiri.  

3. Bagi Akademik  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran BUMDes dalam 

pemberdayaan perekonomian masyarakat. Serta diharapkan untuk 
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dijadikan bahan tambahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus 

sebagai bahan acuan penelitan yang akan datang. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bidang 

Ekonomi khususnya tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan 

perekonomian masyarakat. 


