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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di 

BUMDesMa MADUPAPAKEN Bersinar yang bertempatan di Desa Durenan 

Kabupaten Trenggalek, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BUMDesMa MADUPAPAKEN 

Bersinar. 

A. Kesimpulan 

1. Peran modal usaha mempengaruhi pendapatan yang diterima  

BUMDesMa Madupapaken Bersinar pada Tahun 2019 periode Bulan 

Oktober, Bulan November, dan Bulan Desember hal itu dibuktikan bahwa 

ketika modal yang dikeluarkan pada penjualan barang dagang di 

BUMNShop meningkat maka pendapatan yang didapatkan juga ikut 

meningkat. Pendapatan yang diperoleh BUMNShop setelah dikurangi 

modal usaha maka akan menghasilkan laba. Dengan begitu perolehan laba 

juga ikut mengalami peningkatan dari periode Bulan Oktober, Bulan 

November, dan Bulan Desember. Akan tetapi, laba yang didapatkan dalam 

periode tersebut belum dapat menutupi seluruh biaya operasional 

BUMNShop BUMDesMa yang mana pada Bulan November dan Bulan 

Desember mengalami kenaikan. Akibatnya, BUMDesMa Madupapaken 

Bersinar masih mengalami kerugian. 



2 

 

 
 

2. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan Badan Usaha 

Milik Desa Bersama Madupapaken Bersinar. Kendala yang terjadi seiring 

perjalanan BUMDesMa dalam pengelolaan usahanya karena beberapa 

faktor diantaranya lemahnya manajemen modal usaha yang mana masih 

belum dapat memaksimalkan pengelolaan modal usaha agar dapat 

meningkatkan pendapatan guna mencukupi biaya operasionalnya, SDM 

yang kurang berkompetensi karena kurangnya pengalaman kerja pada 

bidang yang digelutinya, produk penjualan BUMNShop yang lemah 

karena kurang menarik minat calon konsumen untuk membeli produk di 

BUMNShop. 

3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan pendapatan Badan 

Usaha Milik Desa Bersama Madupapaken Bersinar. Solusi yang dapat 

diambil dalam penyelesaian kendala – kendala yang ada dengan cara 

adanya anggaran dana atau sistem Budgeting pada pengelolaan modal 

usaha agar uang masuk dan uang keluar dapat dikendalikan, selanjutnya 

BUMDesMa Madupapaken akan merekrut SDM (pengurus) yang sudah 

berpengalaman hal ini dilakukan agar kinerja operasional usahanya dalam 

memperoleh pendapatan dapat bekerja dengan optimal, yang terakhir 

dengan melakukan penyaringan barang yang akan dijual di BUMNShop 

yang mana sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan minat para calon 

konsumen agar dapat meningkatkan pendapatan BUMNShop.  
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B. Saran  

1. Bagi BUMDesMa Madupapaken Bersinar 

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan 

masukan bagi pengurus BUMDes ataupun BUMDesma khususnya di 

BUMDesMa Madupapaken Bersinar untuk mengetahui serta 

menanggulangi kekurangan yang masih terjadi dalam pengelolaan 

modal usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Seperti dengan 

meningkatkan volume penjualan barang dagang di BUMNShop agar 

pendapatan yang diterima dapat meningkatkan laba serta menutupi 

seluruh aktivitas biaya operasionalnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian berikutnya yang berhubungan dengan peran modal usaha 

dalam meningkatkan pendapatan suatu organisasi di masa yang akan 

datang. 

3. Bagi masyarakat (usaha mikro dan lain-lain) 

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan kepada 

masyarakat dalam mendayagunakan modal usaha secara efektif untuk 

meningkatkan pendapatan dari usahanya agar tidak mengalami 

kerugian berkepanjangan. 


