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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian didapati kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan BUMDes Mitra Sejati Sukorejo dalam mengembangkan 

perekonomian masyarakat dilakukan dengan upaya melanjutkan program 

sebelumnya dan melakukan inovasi, promosi melalui media sosial, 

mengusahakan kebutuhan APD, dan kerjasama dengan UMKM setempat. 

Pengelolaan BUMDes dinyatakan berhasil apabila dilakukan dengan baik 

dan tepat. Dapat dilihat berdasarkan pengelolaan dan kualitas SDM yang 

digunakan serta tanggung jawab manajemen dapat dilakukan dengan 

melakukan koordinasi sumberdaya untuk mencapai tujuan BUMDes. 

2. Hambatan yang dialami BUMDes Mitra Sejati Sukorejo dalam 

mengembangkan perekonomian masyarakat adalah sumber daya manusia 

yang tidak memiliki pengalaman dalam pengeolaan usaha, pembukuan 

keuangan yang masih menggunakan dasar lama sehingga dianggap kurang 

update, dan minimnya informasi bagi masyarakat mengenai BUMDes serta 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha BUMDes. 

Sementara itu, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan 

belajar memahami bagaimana mengelola BUMDes yang baik dan 

melakukan inovasi untuk mengembangkan permodalan serta memberikan 

pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat sehingga akan terlihat 
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potensi yang dimiliki kemudian akan dilakukan pembinaan sesuai dengan 

kemampuan. 

3. Strategi pengembangan usaha yang dilakukan BUMDes Mitra Sejati 

Sukorejo melalui analisis SWOT menunjukkan jika situasi menguntungkan 

sebab BUMDes memiliki peluang dan kekuatan jadi dapat memaksimalkan 

peluang secara maksimal sehingga dapat menjalankan strategi yang 

mendorong kebijakan pertumbuhan yang agresif. Dengan menjalankan 

strategi pengembangan usaha yang tepat, akan menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat baik untuk masyarakat maupun BUMDes yang bersangkutan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditujukan beberapa saran pada 

beberapa pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Mengingat sangat berharganya penelitian ini sehingga diharapkan dapat 

dijadikan sebagai tambahan ilmu bagi peneliti mengenai peran BUMDes 

dalam menghadapi situasi pandemi covid 19 yang keberadaanya sangat 

bermanfaat bagi masyarakat 

b. Bagi BUMDes Mitra Sejati 

Dari penelitian ini diharapkan kedepannya BUMDes Mitra Sejati lebih 

mengembangkan potensi desa yang ada sebagai kekuatan untuk 

memunculkan progam progam terbaru kedepannya dan tetap menjaga 

kekompakan agar tetap berprestasi serta menjadi inspirasi, Diharapkan 
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kedepannya akan semakin banyak masyarakat yang diberdayakan oleh 

BUMDes Mitra Sejati. 

c. Bagi Masyarakat 

Harapannya dari hasil penelitian ini masyarakat Desa Sukorejo semakin 

kompak dalam hal bekerjasama dengan BUMDes agar tercapainya 

kelancaran progam dan juga terwujudnya pemberdayaan masyarakat 

 

d. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapar bermanfaat untuk menambah wawasan 

serta pengetahuan perihal peran BUMDes terhadap perekonomian 

masyarakat dalam menghadapi pandemi covid 19 serta diharapkan penelitian 

ini digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. 

e. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya terutama yang akan meneliti pada bidang ekonomi yang 

mengkaji mengenai peran BUMDes terhadap perekonomian masyarakat 

dalam menghadapi pandemi covid 19. 

f. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah karya ilmiah untuk 

perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai refrensi 

daftar bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan mendukung 

dalam bidang ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan untuk 

terjun dalam dunia masyarakat. 


