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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Mulya memberikan kontribusi kepada 

masyarakat guna meningkatkan perekonomiannya dengan baik. Dalam hal 

tersebut terdapat beberapa topik yang dapat disimpulkan oleh peneliti. 

Berikut paparan kesimpulan dari peneliti: 

1. Kontribusi BUMDes Sinar Mulya melalui program kemitraan 

membangun desa mandiri di Desa Mulyosari dibentuk melalui 

pembinaan, pelayanan, maupun pelatihan kepada para anggotanya. 

Hal ini bertujuan untuk mencapai perekonomian yang stabil dan 

pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Desa Mulyosari, 

sehingga Desa Mulyosari menjadi desa yang mandiri. 

2. Dampak kemitraan BUMDes Sinar Mulya terhadap peningkatan 

perekonomian masyarakat di Desa Mulyosari di lihat dari pendapatan 

masyarakat yang awalnya kurang menjadi terpenuhi. Hal tersebut 

menjadi benteng bagi masyarakat untuk mempertahankan ekonominya 

secara berkelanjutan. Selain itu terdapat dampak negatif dari adanya 

kemitraan yaitu kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang 

membuat sebagian masyarakat belum memenuhi kebutuhannya secara 
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maksimal. Namun mudah bagi masyarakat untuk bergabung bersama 

dengan BUMDes Sinar Mulya agar perekonomiannya dapat terangkat. 

3. Kendala yang muncul dalam melakukan kemitraan salah satunya 

adalah kualitas produk susu yang dihasilkan rendah, sehingga 

menjadikan harga susu menjadi rendah pula. Solusi yang dilakukan 

BUMDes Sinar Mulya adalah dengan pembinaan-pembinaan langsung 

kepada para peternak serta meningkatkan kualitas pakan agar susu 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Selain itu kualitas yang 

rendah juga ditolak oleh PT.Nestle karena kurang dari standar 

perusahaan tersebut. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah bagi 

masyarakat maupun BUMDes, karena susu tersebut dapat di 

fasturisasi untuk skim pedhet (anak sapi).  

Kendala lain yang dihadapi BUMDe Sinar Mulya adalah kurangnya 

modal sehingga menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Solusi yang dilakukan BUMDes Sinar Mulya adalah 

dengan melakukan pinjaman modal ke Bank untuk mengembangkan 

potensi lain yang ada di Desa Mulyosai. 

 

B. Saran 

1. Bagi BUMDes Sinar Mulya 

Bagi BUMDes, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam melakukan kemitraan. Pembinaan-pembinaan 

yang diberikan BUMDes diharapkan dapat terus dilakukan secara 
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berkelanjutan. Jika usaha masyarakat yang ada terbina dengan baik 

maka diharapkan akan muncul lapangan pekerjaan baru yang mampu 

menyerap dan mengurangi pengangguran. 

2. Bagi Akademik 

Bagi pihak akademik, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

dan dokumentasi bagi perpustakaan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan 

penelitian terkait judul yang diambil dalam penelitian ini. 

 


