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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa sebagai berikut 

1. Upaya BUMDes dalam menigkatkan hasil pejualan beras yang djual yaitu 

degan megadakan sosialsasi yang betujuan agar masarakat Desa megetahui 

bahwa BUMDes adalah proram pemerintah yang tuganya utuk 

mesejahterakan masarakat dan membatu dalam pembagunan Desa, 

megadakan muyawarah Desa dan menjelakan bahwa BUMDes banyak 

memberi keutungan bagi masarakat Desa. upaya ini telah behasil 

memberkan dampak postif bagi masarakat Desa, dengan adaya 

pembedayaan masarakat dalam program BUMDes, yang dimana 

masarakat juga ikut seta dalam penelolaan BUMDes dan memanfakan 

hasil tani masyrakat untuk dipasakan dengan haga relatif lebih murah dari 

haga toko lain tetapi degan kualtas yang sama. 

2. Dampak keberadaan BUMDes di Desa Kempo Kecamatan Kempo 

Kabupaten Dompu dalam meninkatkan kesejahteran telah diwujukan 

degan adaya unitunit usaha yang ada didalanya sepeti unit usaha setor riil 

yaitu pelathan pembutan kerajnan tangan, peyuluhan petanian, pemijaman 

mdal. dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di Desa Kempo 

Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, setelah ditelaah dengan 

memperhatikan banyak aspek, memang mendapatkan hasil atau dapat 

dirasakan oleh masyarakat, seperti masyarakat yang memulai usaha, 

penenun dan lainya. 
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5.2 Saran 

1. Bagi pemeritah Desa, hedaknya memberkan dukugan kepada Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) bak dalam betuk materal maupun non 

materal, sehinga dapat membatu memasimalkan kinerja  BUMDes. 

Dengan menerakan prinsp memliki tangung jawab untuk beperilaku 

ekonomi yang benar, amanah dalam mewujukan kemasahatan juga 

memiiki tangung jawab untuk meningkakan kesejahteran secara umum 

bukan kesejahteran secara pribadi atau kelopok tetentu saja.  

2. Bagi masyrakat, hendanya ikut serta dan beperan aktif dalam pegelolaan 

dan pengunaan usaha BUMDes untuk meninkakan kehidupan ekonomi.  

3. Bagi para akademsi, untuk peneltian selanjunya diharakan dapat 

melakukan kajan yang lebih medalam dan lebih luas megenai peran 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengetaskan kemikinan 

masarakat. 
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