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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di halaman-halaman 

sebelumnya, skripsi ini membahas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber 

Kabupaten Cirebon, maka berdasarsarkan permasalahan yang ada dapat ditarik 

kesimpulan yaitut: 

1. Peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit-unit 

yang ada, diantaranya unit PAM, unit AMDK, unit perdagangan, unit pengelolaan 

sampah, unit pertanian, unit peternakan, unit e-warung, dan unit koperasi. Seluruh unit 

yang ada di BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa di kelola bersama dengan 

masyarakat berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Peran BUMDES bagi masyarakat Desa Ciawigajah yaitu sebagai peluang 

usaha dan membuka perekonomian bagi masyarakat sekitar. Karena BUMDES Mitra 

Usaha Bangun Desa ini selalu melakukan inovasi-inovasi dengan menciptakan unit-

unit baru agar bisa merekrut masyarakat desa Ciawigajah lebih banyak lagi sehingga 

semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. 

2. Peran BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Desa Ciawigajah terdiri dari dua aspek yaitu peran ekonomi dan juga 

peran sosial. Secara ekonomi, BUMDES memiliki beberapa peran yaitu tercipatanya 

peluang usaha, m emudahkan dalam peminjaman modal, memudahkan dalam 

penyediaan fasilitas, dan meningkatkan pemasukan desa. Sedangkan peran secara 

sosial yaitu pemberdayaan, pelibatan masyarakat, bantuan sosial dan bantuan 

pendidikan 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merasa bahwa peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah 

Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaannya sudah sangat baik dan 

sesuai dengan konsep pemberdayaan sehingga hal terebut berdampak baik. Adapun 

saran-saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:  



76 
 

 
 

1. Untuk pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Usaha Bangun Desa 

harus lebih memerhatikan lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya 

kepada masyarakat yang sudah berpasrtisipasi dalam pemanfaatan BUMDES. 

2. Untuk pemerintah desa, perlunya intervensi untuk melindungi masyarakat yang lemah 

agar tidak semakin lemah dengan terus memberikan pengertian BUMDES agar 

masyarakat tahu dan ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan BUMDES. 

 

 

 

 


