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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil analisa dan temuan penulis serta pembahasan yang telah 

dipaparkan di bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan membuat suatu 

kesimpulan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya Dalam Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Adapun kesimpulan dari pembahasan dapat 

peneliti sajikan sebagai berikut: 

1. Peran BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

mulyosari telah diwujudkan dengan dijalankannya beberapa peran yang telah 

digolongkan menjadi beberapa jenis. Adapun peran tersebut secara umum, antara 

lain: 

a) BUMDes sebagai Fasilitator. BUMDes Sinar Mulya telah berhasil menjalankan 

peran ini dengan baik karena pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola. Seperti halnya Unit Usaha 

Perdagangan Susu yang dijadikan unit usaha penyerap tenaga kerja paling besar di 

Desa Mulyosari, unit simpan pinjam untuk memfasilitasi proses peminjaman 

modal, unit sapronak untuk memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan pakan 

ternak, unit pertokoan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan 

kebutuhan pokok, dan unit keagenan BNI untuk pelayanan peminjaman KUR dan 

transaksi lain. 
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b) BUMDes sebagai Mediator. BUMDes Sinar Mulya melakukan kemitraan dengan 

pihak ketiga untuk menunjang kelancaran unit usaha yang dikelola sehingga hasil 

dari usaha tersebut dapat langsung dirasakan oleh Masyarakat Desa Mulyosari. 

c) BUMDes sebagai Motivator. Dalam menjalankan peran ini BUMDes Sinar Mulya 

melakukan upaya-upaya yang sangat dinamis yaitu dengan melakukan sosialisasi-

sosialisasi serta pembinaan-pembinaan agar masyarakat berkenan untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam unit usaha BUMDes Sinar Mulya. Sehingga 

kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan adanya semangat partisipasi dari 

masyarakat dan pihak-pihak BUMDes. 

d) BUMDes sebagai Dinamisator. peran ini belum dijalankan secara maksimal oleh 

BUMDes Sinar Mulya dikarenakan minimnya modal yang dimiliki untuk 

melakukan pengembangan usaha, khususnya pada Unit Usaha Perdagangan Susu 

dan Simpan Pinjam. Meskipun belum dapat mengembangkan kedua unit usaha 

tersebut, BUMDes Sinar Mulya berupaya untuk tetap memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada warga. Akan tetapi disisi lain, unit usaha SAPRONAK lah 

yang telah berhasil menjalankan peran sebagai dinamisator, yakni dengan semakin 

lengkapnya produk-produk pakan yang disediakan.  

Dengan peran yang telah dijalankan dengan baik oleh BUMDes Sinar Mulya 

tersebut, maka sangat berdampak sekali terhadap tingkat pencapaian pendapatan, 

pendidikan, kesehatan, serta perumahan warga. Dengan adanya penghasilan yang 

diperoleh warga Desa Mulyosari menyebabkan indikator-indikator kesejahteraan 

tersebut dapat dicapai dengan mudah, apalagi didukung dengan adanya fasilitas-

fasilitas yang telah disediakan oleh Lembaga Desa. 
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2. Terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya unit usaha yang 

dikelola BUMDes Sinar Mulya, faktor penghambat tersebut meliputi minimnya 

modal yang dimiliki untuk keperluan pengembangan, kurangnya SDM yang dimiliki, 

banyaknya pengepul-pengepul susu lain sehingga terjadi persaingan yang ketat, 

terdapatnya infrastruktur jalan yang kurang mendukung, tidak adanya keuntungan 

karena peternak yang sedang menjalani program mbina, dan waktu pendistribusian 

pakan ternak yang tidak tepat waktu. Selain faktor-faktor penghambat tersebut, 

terdapat pula faktor pendukung yang menunjang kelancaran dari dikelolanya unit 

usaha BUMDes Sinar Mulya, yakni meliputi partisipasi Masyarakat Mulyosari yang 

cukup besar, adanya potensi desa yang mendukung unit usaha BUMDes Sinar 

Mulya, adanya dukungan penuh dari Lembaga Desa, dan adanya kemudahan 

BUMDes Sinar Mulya dalam menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti simpulkan maka saran yang dapat penulis 

sampaikan ialah sebagai berikut: 

1. Untuk pengurus BUMDes Sinar Mulya untuk lebih berusaha untuk mengembangkan 

unit-unit usaha yang telah dikelola serta lebih berupaya untuk meningkatkan SDM 

agar tidak hanya menjadi distributor susu untuk perusahaan melainkan juga mampu 

mengolah sendiri hasil susu yang diperoleh. 

2. Untuk para akademisi, diharapkan aktif memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna untuk memberikan solusi atau pemikiran terkait perubahan yang lebih baik 

khususnya untuk BUMDes Sinar Mulya dan Masyarakat Desa Mulyosari. 
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3. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

dapat digunakan untuk referensi terkait dengan peran BUMDes dalam upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Untuk Masyarakat Desa Mulyosari, dapat mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai bagaimana peran serta kontribusi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 


