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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan BUMDesma Sumbergempol dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kerjasama dan 

memberikan pinjaman modal kepada masyarakat. Selain itu, 

BUMDesma Sumbergempol juga memberikan pembinaan serta 

pengembangan usaha agar usaha tersebut semakin berkembang dan 

bisa mengembalikan pinjaman modal awal. Kemudian BUMdesma 

Sumbergempol juga memberikan dukungan serta kontribusi guna 

mendorong suatu usaha, contohnya untuk usaha catering sehingga 

sebisa mungkin pihak BUMDesma Sumbergempol membantu untuk 

menghubungkan dengan para konsumen dan membantu memasarkan 

produk tersebut agar lebih dikenal oleh masayarakat luas. 

2. Bahwasanya dapat diketahui di BUMDesma Sumbergempol terdapat 

tiga unit usaha antara lain, Pertama unit microfinance yang mengurus 

simpan pinjam atau dana bergulir masyarakat mini sampai dengan 

micro, yang kedua ada unit usaha dagang, didalam unit usaha dagang 

ini ada dua yakni dagang online dan dagang sembako karena hal ini 

juga dapat memicu pemberdayaan masyarakat terutama ditingkat lokal 

atau ditingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga di unit usaha jasa 

yang bekerjasama dengan BNI46 itu melayani pembayaran-

pembayaran PPOB. 

3. Peran BUMDesma Sumbergempol dalam meningkatakan ekonomi 

masyarakat yaitu melakukan kegiatan sosialisasi seperti kegiatan 

penyuluhan tentang wirausaha yang mana tujuannya untuk memberi 

motivasi kepada masyarakat Sumbergempol supaya tergerak hatinya 

untuk melatih keterampilan atau skill yang dimiliki. Kemudian 



99 

pendampingan pelatihan kepada masyarakat seperti pengembangan 

usaha agar usaha yang dijalankan masyarakat semakin berkembang. 

Dengan adanya BUMDesma Sumbergempol juga mampu membuka 

lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat yang pengangguran 

terutama anak muda yang setelah lulus sekolah tidak mempunyai 

pekerjaan biasanya ditempatkan untuk bekerja di bidang E-commerce 

(jualan online). 

4. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tentunya masih adanya 

kendala yang terjadi di BUMDesma Sumbergempol yaitu kendala 

internal dan kendala eksternal. Dalam kendala internal yaitu 

terbatasnya tenaga kerja, dan kurangnya peralatan kerja. Kemudian 

untuk kendala eksternal yaitu kesadaran masyarakat tentang pentinya 

unit-unit usaha yang ada di BUMDesma Sumbergempol, menentukan 

sikap serta ketertarikan masyarakat terhadap BUMDesma 

Sumbergempol, dan kendala pada unit usaha simpan pinjam jika 

terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman modal. 

5. Terkait solusi dalam menangani kendala internal yaitu seperti 

menambah karyawan atau pegawai dengan berdiskusi terlebih dahulu, 

pihak BUMDESMA tidak mau jika terjadi pembengkakan dana karena 

adanya karyawan baru, akan membeli peralatan kerja sesuai yang 

dibutuhkan kantor, kemudian kalau masalah sempitnya ukuran kantor 

BUMDESMA, nantinya juga akan membeli kantor yang lebih besar. 

Kemudian untuk mengatasi dalam kendala eksternal yaitu dengan cara 

Memberikan pelatihan dan pembinaan agar warga masyarakat sadar 

akan potensi usaha yang bisa dikembangkan sesuai dengan skill yang 

dimiliki. Meyakinkan kepada warga masyarakat supaya memiliki 

ketertarikan dengan adanya bina usaha dan pelatihan yang dilakukan 

oleh pihak BUMDESMA. Kemudian Memberikan arahan kepada 

warga masyarakat untuk menentukan usaha apa yang bisa 

dikembangkan berdasarkan skill di bidang masing-masing. Dan untuk 

masalah tunggakan dalam unit usaha simpan pinjam, pihak 
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BUMDESMA melakukan identifikasi masalahnya terlebih dahulu, 

kemudian memberikan pinjaman atau modal awal dengan tenggang 

waktu pengembalian maksimal dua tahun. 

  

B. Saran 

1. Bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama Sumbergempol untuk 

lembaga BUMDESMA Sumbergempol, supaya tetap terus berusaha 

dalam mengembangkan unit usaha desa yang mana tujuan dari pihak 

BUMDESMA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengangkat perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan 

kerja. Dan yang lebih menguatkan lagi adanya dukungan dari 

masyarakat desa Sumbergempol yang mana bisa terlaksananya dengan 

lancar dan baik usaha yang dilakukan oleh pihak BUMDESMA 

Sumbergempol, namun sebagaimana juga dalam Peran BUMDESMA 

untuk meningkatkan ekonomi masyarkat haruslah dalam prinsip 

syari’ah yakni dengan rasa keadilan, dan kejujuran serta kualitas yang 

di tawarkan haruslah sesuai prinsip syari’at yaitu tentang produk halal 

dan haram. 

2. Bagi peneliti Penelitian dan mahasiswa ekonomi syariah dapat 

dijadikan sebagai tambahan daftar bacaan, referensi, dan dapat 

memberikan sumbangan perbendaharaan perpustakaan di Institut 

Agama Islam Negeri Tulungagung. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan yang dapat 

digunakan sebagai referensi selanjutnya dalam bidang kajian ilmu 

yang sama. 

 

 

 

  


