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BAB V 

PENUTUP 
 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan 

yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pengelolaan BUMDES “Karya Bahari” telah 

sesuai dengan aturan pemerintah baik dari segi permodalan 

maupun pengelolaan dimana BUMDES mempunyai tiga unit 

usaha yaitu, gedung serba guna, pasar desa, dan warung apung. 

Dimana modal yang didapatkan bukan hanya dari dalam desa 

namun juga luar desa. Dan pengurus yang melakukan 

pengelolaan adalah masyarakat desa Dasun sehingga diharapkan 

mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan didirikannya 

BUMDES itu sendiri. 

2. Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Bendosari Kecamatan 

Sanankulon Kabupaten Blitar melalui teori pendekatan 

efektivitas Daft yaitu pendekatan sasaran goal, pendekatan 

stakeholder, pendekatan sistem, pendekatan proses internal dan 

pendekatan nilai bersaing sudah cukup efektif,. 

3. Kontribusi BUMDES “Karya Bahari” dalam pemberdayaan dan 

peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan membentuk 

unit usaha yang mampu membantu untuk: meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat desa, membuka lapangan 

pekerjaan, dan pemberdayaan bagi para pemuda yang ada di 

desa Dasun. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pengurus BUMDES Karya Bahari di desa Dasun 

memperbaiki pengelolaan menejemen kelembagaan BUMDES 

Karya Bahari untuk lebih memaksimalkan kinerja unit usaha dan 

kinerja sumber daya manusia pengurusnya. Pihak BUMDES 

harus bisa melihat kondisi masyarakat dengan memeberikan 

materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jaminan sosial 

dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik 

antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya 

mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan 

hubungan horizontal ini secara seimbang. Juga pengurus harus 

lebih meningkatkan koordinasi agar semua pihak bisa beAkerja 

sama dengan baik.  
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2. Bagi pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan 

kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Karya Bahari) baik 

dalam bentuk material maupun non material, sehingga dapat 

membantu memaksimalkan kinerja BUMDES Karya Bahari. 

Dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab untuk 

berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan 

kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan 

secara pribadi atau kelompok tertentu saja. 

3. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta dan berperan aktif dalam 

pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDES Karya Bahari 

untuk meningkatkan kehidupan ekononomi. 

4. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas 

mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

 


