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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai analisis 

manajemen bisnis dalam mengembangkan BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa 

di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, maka peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Manajemen keuangan pada BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa sudah 

berjalan cukup baik. Sebagian besar unit usaha telah memberikan kontribusi 

yang cukup dalam meningkatkan keuntungan bagi BUMDes Mitra Usaha 

Bangun Desa, terutama unit usaha AMDK yang merupakan usaha unggulan 

BUMDes dan sebagai sumber pendapatan terbesar pada BUMDes Mitra 

Usaha Bangun Desa 
2. Manajemen produksi pada BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa berjalan 

dengan baik. Unit usaha yang mendominasi dari sisi produksi adalah 

AMDK Ciawi Water. Bahan baku produksi pada setiap unit usaha BUMDes 

berasal dari pemanfaatan sumber daya yang ada di desa. 
3. Manajemen pemasaran pada BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa belum 

berjalan dengan optimal, sebagian besar unit usaha hanya mengandalkan 

pemasaran secara langsung kepada konsumen. Produk-produk BUMDes 

dipasarkan dengan harga yang murah karena bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.  
4. Manajemen sumber daya manusia pada BUMDes Mitra Usaha Bangun 

Desa dijalankan sudah cukup baik. BUMDes telah mampu menjadi 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Ciawigajah sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran – saran 

yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

1 Diharapkan manajemen bisnis pada BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa 

baik itu manajemen keuangan, produksi, pemasaran maupun manajemen 

SDM dapat dikelola dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan BUMDES dan dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat 

di Desa Ciawigajah sesuai dengan maqashid syariah sebagai parameter 

pengukuran kesejahteraannya. 

2 Untuk para pengurus BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa diharapkan 

untuk dapat lebih mengoptimalkan dan mengembangkan unit – unit usaha 

yang telah ada atau masih dalam tahap perencanaan dengan sebaik 

mungkin agar BUMDes dapat lebih maju lagi. 

3 Bagi pemerintah desa diharapkan dapat lebih mendukung dan memberikan 

perhatian yang lebih kepada BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa untuk 

pengembangan BUMDes seperti menambah fasilitas penunjang aktivitas 

BUMDes untuk mempermudah tugas – tugas yang dikerjakan oleh 

BUMDes. 

4 Untuk para mahasiwa diharapkan lebih aktif dan kritis lagi dalam 

memberikan sumbangan pemikiran yang dijadikan sebuah solusi bagi 

masyarakat terutama di bidang perekonomian BUMDes. 

5 Bagi masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi lebih baik lagi untuk 

dapat mengembangkan BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa, sehingga 

nantinya dengan adanya BUMDes ini dapat memberikan manfaat yang 

banyak dan dapat menggerakan roda perekonomian di Desa Ciawigajah 

Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. 


