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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran BUMDesma Udanawu dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

Kecamatan Udanawu yaitu mengajarkan bagaimana cara mengembangkan 

usaha yang dijalani agar lebih berkembang lagi, membantu masyarakat 

dalam meningkatkan penghasilan nya, mengembangkan potensi dan 

melatih ketrampilan sesuai keahlian yang dimiliki masyarakat Udanawu 

lewat pelatihan-pelatihan wirausaha,  dan membantu masyarakat yang 

tidak mempunyai pekerjaan. 

2. Setiap usaha pasti tidak selalu berjalan dengan lancar, pasti ada hambatan 

yang di alami. Hambatan yang terjadi di BUMDesma Udanawu yaitu 

kurang permodalan, terbatasnya jumlah karyawan, fasilitas armada dan 

juga pemerintah belum menyediakan aplikasi statistik untuk 

mempermudah pekerjaan dan masih banyak kelompok yang menyalah 

gunakan.  Sedangkan dalam perkembangannya BUMDesma Udanawu 

tidak selalu lancar tetapi masih tahap sehat atau wajar, BUMDesma 

Udanawu dalam pengembangan serta meningkatkan pendapatan 

masyarakat selalu fluktuatif sesuai situasi dan kondisi pada saat tertentu. 

3. Inovasi-inovasi BUMDesma Udanawu dalam meningkatkan pendapat 

pedagang melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah sebuah upaya
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melakukan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan-pelatihan sebagai 

penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya. Salah 

satu inovasi yang baru yang dilakukan BUMDesma Udanawu adalah 

dengan mengadakan lounching voucher. Voucher tersebut berupa voucher 

belanja yang khusus di belajankan di unit pertokoan BUMDesma 

Udanawu. Inovasi selanjutnya berupa kegiatan bantuan sosial terhadap 

keluarga yang kurang mampu, dan benar-benar di salurkan untuk keluiarga 

kurang mampu, dan kepada anak yatim. Bantuanya seperti sembako dan 

dana. Bantuan tersebut hasil sebagian keuntungan dari BUMDesma 

Udanawu, jadi BUMDesma Udanawu tidak hanya mencari keuntungan 

saja tetapi juga peduli dengan lingkungan sekitar.  

 

B. Saran 

 Penelitian ini terdapat banyak kekurangan , baik dari segi penyajian, 

kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah penulis 

kumpulkan, maka dari itu, penulis membutuhkan kiktik dan saran demi 

kesempurnaan dalam penelitian ini. 

1. Bagi BUMDesma Udanawu, supaya dengan adanya penelitian ini 

diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap 

program-program BUMDesma yang telah dilaksanakan. Terutama 

pengawasan terhadap dana BUMDesma yang harus diperketat lagi dalam 

mengevaluasi kan dana BUMDesma tersebut sehingga mampu 
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menyadarkan masyarakat bahwa dan BUMDes harus digunakan 

semestinya.  

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. 

 


