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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BUMDes Srikandi Desa 

Tunggangri Kalidawir Tulungagung mengenai Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa 

Srikandidapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses dan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

ekonomi melalui BUMDes Srikandi yaitu: 

a) Menggali potensi desa, 

b) Dibentuknya 4 unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, perikanan, 

pengelolaan retribusi pasar, dan koperasi desa.  

c) Melakukan  sosialisasi untuk memperkenalkan BUMDes Srikandi  pada 

masyarakat luas 

d) Disusunya rencana-rencana baru dan unit usaha baru  untuk memajukan 

BUMDes Srikandi agar dapat menyumbang PAD Desa Tunggangri. 

2. Dampak Positif Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan 

Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Tunggangri 

yaitu: 

a) Kondisi ekonomi masyarakat mengalami peningkatan sosial ekonomi.  

b) Setelah didirikanya unit-unit usaha BUMDes masyarakat Desa 

Tunggangri dapat mengembangkan ekonominya. 
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c)  Keberadaan koperasi desa juga sangat membantu memudahkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

d) Unit usaha perikanan dan pengelolaan retribusi dapat memberikan 

sumbangan PAD dan memberikan lapangan pekerjaan baru.  

e) Unit usaha simpan pinjam berhasil membantu modal masyarakat dan 

memberdayakan masyarakat untuk pengembangan ekonominya.  

Sedangkan dampak negatif dari pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi tidak ditemukan. 

3. Kendala yang dialami dalam melakukan strategi pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi 

yaitu 

a) Kurangnya modal karena BUMDes Srikandi masih pada tahap 

pertumbuhan.  

b) Pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu untuk proses kemajuan 

BUMDes srikandi 

c) Partisipan sumber daya manusia masih kurang.  

Solusinya pengurus BUMDes dan pemerintah desa untuk 

mengantisipasi kendala berikut ini yaitu terus melakukan 

pendampingan terhadap masyarakat agar partisipasi masyarakat tetap 

besar untuk mengembangkan ekonominya dan pengembangan 

BUMDes akan terus dilakukan . 

  



94 
 

B. Saran 

1. Bagi Desa Tunggangri 

Sebaiknya bagi pihak pemerintah Desa Tunggangri dan 

pengurus BUMDes ditingkatkan lagi kinerja untuk memberdayakan 

masyarakat dalam pengembangan ekonominya. Dan untuk masyarakat 

Desa Tunggangri supaya lebih partisipan dalam membangun desanya 

agar lebih sejahtera. Karena kerjasama yang baik antara pemerintah 

desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat yang bisa membuat Desa 

Tunggangri menjadi mandiri. 

2. Bagi Akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan dan tambahan referensi dalam meyelesaikan tugas perkuliahan 

para mahasiswa maupun penelitian yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak 

hanya di satu BUMDes saja, melainkan di beberapa BUMDes lain. 

Sehingga hasil penelitiannya mencakup lingkup yang lebih luas dan 

dapat menjadi perbandingan keberhasilan BUMDes antara BUMDes 

yang satu dengan BUMDes yang lain. 

 


