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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data dan hasil penelitian dapat disimpulakan beberapa hal 

berikut sebagai jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini : 

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan 

hasil pertanian telah diwujudkan dengan cara meningkatkan perekonomian 

desa dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku-pelaku usaha di 

desa. 

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan 

hasil pertanian dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa dengan 

memberikan fasilitas dan bimbingan kepada masyarakat.  

3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan 

hasil pertanian dengan cara meningkatkan pengelolaan potensi desa 

dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah. 

4. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan 

hasil pertanian dengan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi petani. 

5. Faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya 

meningkatkan hasil pertanian yaitu kurangnya modal yang dimiliki 

BUMDEs dan kurangnya partsisipasi masyarakat dalam mengembangkan 
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unit usaha yang dijalankan BUMDes, yang membuat gerak jangkauan 

BUMDes tidak terlalu luas.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran 

yang diharapkan membantu pemerintah desa maupun peneliti lain agar 

memperoleh penelitian yang baik terkait dengan judul penelitian ini.  

a. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk  lebih meningkatkan 

peran BUMDes dalam upaya menigkatkan hasil pertanian dan mendirikian 

unit usaha yang lebih berfokus ke sektor pertanian dan diharapkan bagi 

BUMDes kedepannya dapat dikelola secara baik dan benar supaya peran 

BUMDes berjalan dengan semestinya.  

b. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang 

lebih luas dan mendalam untuk mengukur sejauh mana BUMDes Desa 

Pringgabaya berperan terhadap kehidupan masyarakat Desa dengan 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  
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LAMPIRAN : 

Pedoman Wawancara 

 

No Pertanyaan Penelitian Item Pertanyaan Subjek 

1. Apa saja peran BUMDes 

dalam upaya meningkatkan 

hasil pertanian  di Desa 

Pringgabaya Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten 

Lombok Timur 

1. Ibu/Bapak tahu BUMDes? 

2. Apa yang Ibu/Bapak ketahui 

tentang BUMDes? 

3. Apa peran BUMDes yang 

Ibu/Bapak dapatkan ? 

Masyarakat  

 

 

 

 

2. Apa saja peran BUMDes 

dalam upaya meningkatkan 

hasil pertanian dan Apa 

faktor penghambat dalam 

upaya meningkatkan hasil 

pertanian  di Desa 

Pringgabaya Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten 

Lombok Timur 

1. Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan perekonomian Desa 

? 

2. Apa saja pendapatan asli desa yang 

ada di Pringgabaya ? 

3. Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa ? 

4. Bagaimana cara BUMDes dalam 

meningkatkan pengelolaan potensi 

desa ? 

5. Bagaimana cara BUMDes menjadi 

tulang punggung pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi Desa ? 

Kepala 

Desa dan 

Staff Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan perekonomian Desa 

? 

2. Apa saja pendapatan asli desa yang 

ada di Pringgabaya ? 

3. Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa ? 

4. Bagaimana cara BUMDes dalam 

meningkatkan pengelolaan potensi 

desa ? 

5. Bagaimana cara BUMDes menjadi 

tulang punggung pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi Desa ? 

Apa faktor penghambat peran 

BUMDes dalam upaya 

meningkatkan hasil pertanian ? 

6. Apa faktor penghambat peran 

BUMDes dalam upaya 

meningkatkan hasil pertanian ? 

Manager 

BUMDes 
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LAMPIRAN : 

 

MANUSKRIP WAWANCARA DENGAN MASYARKAT 

No Informan Data Teks Tanggal 

Wawancara 

1. Ibu Sulhan Dusun 

Jejangka Daya 

Ibu tahu BUMDes? 

Tau 

Apa yang Ibu ketahui tentang 

BUMDes ? 

BUMDes tempat orang-orang 

pinjam uang, tetangga-tetangga 

(sambil nujuk rumah tetangganya) 

dekat rumah juga sering pinjam 

disana. 

Apa peran BUMDes yang Ibu/Bapak 

dapatkan ? 

Banyak. Tapi yang paling bagus 

Untuk penambahan modal usaha, ibu 

pinjam di BUMDes dengan bunga 

rendah daripada bank-bank keliling. 

Hitung-hitung banyak biaya yang 

dibutuhkan dalam usaha ibu terus 

ibu coba-coba pinjam aja ternyata 

bagus usaha itu sampai sekrang ibu 

pinjam uang di BUMDes terus. 

Teman-teman lain yang ingin 

berusaha dan menambah modalnya 

juga pergi pinjam di BUMDes 

daripada ke bank keliling bunganya 

tinggi sekali 

18 

Desember 

2010 

2. Bapak Sulaeman Dusun 

Jejangka Daya 

Bapak tahu BUMDes? 

Tau  

Apa yang Bapak ketahui tentang 

BUMDes ? 

BUMDes tempat orang-orang yang 

memberikan pinjaman untuk 

masyarakat agar usaha masyarakat 

bisa berkembang tanpa harus 

memikirkan bunga yang berat. 

Sebagian petani juga jika 

membutuhkan bantuan atau masalah 

mereka pergi ke BUMDes. BUMDes 

juga bisa jadi tempat pemasaran 

hasil panen para petani 

Apa peran BUMDes yang Ibu/Bapak 

dapatkan ? 

18 

Desember 

2019 
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BUMDes sudah memudahkan kami 

dalam mencari pinjaman modal dan 

kami di ajarkan bagaimana cara 

untuk berusaha, dan bapak sebagai 

petani juga meminjam tambahan 

modal di BUMDes. Intinya kalo 

bapak butuh modal usaha bapak 

akan BUMDes 

3.  Bapak Rahman Dusun 

Belawong 

Bapak tahu BUMDes? 

Tau 

Apa yang Bapak ketahui tentang 

BUMDes ? 

Pernah saya denger dek, kata teman-

teman bapak BUMDes tempat orang 

minjam uang sama apaa gak bapak 

paham juga. Soalnya bapak gak tau 

kalo ada BUMDes di desa ini. 

Maklum bapak gak terlalu 

memikirkannya 

Apa peran BUMDes yang Bapak 

dapatkan ? 

Kalo di bapak belum merasakan 

perannya karna bapak tidak tau 

keberadaan BUMDes sama apa 

manfaat lainnya ke masyarakat. Tapi 

kalo saya liat-liat banyak tetangga 

saya yang meminjam uang disana. 

19 

Desember 

2010 
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LAMPIRAN : 

 

MANUSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA dan  

STAFF DESA 

No Informan Data Teks Tanggal 

Wawancara 

1. Bapak Sutiman  

(Kepala Desa) 

Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan perekonomian Desa ? 

Peran BUMDes selama dibentuknya 

menurut bapak sudah sangat baik, 

BUMDes terus berkembang setiap 

waktu walaupun belum maksimal. 

BUMDes Pringgabaya mendirikan 

usaha peminjaman modal dengan 

bunga yang rendah dengan prosedur 

yang mudah kepada masyarakat 

Pringgabaya dan jasa pelayanan 

lainnya. Memberi penambahan atau 

peminjaman modal kepada pelaku 

usaha dan menghidupkan usaha-

usaha di Desa 

Apa saja pendapatan asli desa yang 

ada di Pringgabaya ? 

Kebanyakan masyarakat disini jadi 

petani dan pedagang. Jadi potensi 

yang paling besar di pringgabaya yaa 

Pertanian dan Perdagangan 

Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

? 

Pendapatan asli desa kan pertanian 

dan perdagangan. Untuk itu 

pemerintah desa dan masyarakat 

bekerjasama memberikan bimbingan, 

sosialisasi dan mengembangkan 

usaha-usaha yang telah masyarakat 

kerjakan dan mendapatakan 

keuntungan yang lebih daripada 

biasanya.  

Bagaimana cara BUMDes menjadi 

tulang punggung pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi Desa ? 

BUMDes menjadi acuan pemerintah 

dalam meningkatkan pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi di desa 

maka BUMDes melakukan cara 

12 Desember 2019 
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dengan mengidentifikasi tingkat 

kemampuan petani sesuai dengan 

kekayaan yang dimiliki dan memberi 

bantuan sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi. Karena tingkat 

kemampuan ekonomi di desa 

berbeda-beda maka kita khususkan 

membantu masyarakat yang kurang 

mampu dulu daripada yang 

berkecukupan supaya masyarakat lain 

bisa menambah penghasilannya lewat 

bantuan BUMDes 

2.  Bapak 

Muslihin 

(Sekretaris 

Desa) 

Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan perekonomian Desa ? 

BUMDes Desa Pringgabaya 

memberikan bantuan kepada 

masyarakat dalam pembenuham 

modal atau penambahan melalui unit 

usaha simpan pinjam tapi pihak desa 

juga seringkali melakukan sosialisasi 

dan memberikan bantuan kepada para 

petani seperti memberikan pupuk, 

dan benih unggul. Kegiatan 

pemerintah desa ini dibantu dengan 

sumbangan dari BUMDes yang 

memberikan sumbangan setiap 

tahunnya dari hasil program usaha 

yang didirikan.  

Apa saja pendapatan asli desa yang 

ada di Pringgabaya ? 

Di desa pringgabaya ini 

masyarakatnya rata-rata bertani dan 

berdagang. Walaupun ada masyarakat 

yang sebagai PNS pasti ada lahan 

yang diperuntukan untuk bertani dan 

ada tempat yang dikhusukan untuk 

berdagang. Masyarakat desa lebih 

memilih jadi Pertani dan perdagang. 

Maka dari itu potensi yang paling 

besar di pringgabaya itu pertanian 

dan perdagangan. Dan paling besar 

pendapatanya yaa dari dua bidang 

tersebut. 

Bagaimana cara BUMDes 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

? 
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Kan sebagian masyarakat ada yang 

mampu dan ada yang tidak mampu. 

Ada yang pintar mencari peluang dan 

ada yang tidak bisa. Pemerintah desa 

dan BUMDes bekerjasama Dengan 

cara memberikan bimbingan dan 

fasilitas yang dibutuhkan oleh 

pelaku-pelaku usaha yang 

membutuhkan dan untuk 

meninkatkan pemahaman 

masyarakat. 

Bagaimana cara BUMDes dalam 

meningkatkan pengelolaan potensi 

desa ? 

Potensi yang paling besar yang ada di 

Desa yaitu pertanian. BUMDes 

membuat unit usaha simpan pinjam 

untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan modal dalam 

usahanya. Unit usaha ini beroperasi 

untuk membantu para petani yang 

butuh tambahan modal. Usaha 

simpan pinjam ini bertujuan untuk 

ketika petani ingin menambah modal 

usaha maka dia meminjam di 

BUMDes dan ketika masa panen tiba 

petani juga bisa menabung hasil 

panen yang didapatkan.  

Bagaimana cara BUMDes menjadi 

tulang punggung pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi Desa ? 

Apa yang dibilang pak kepala itu 

sudah dek itu dia 
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LAMPIRAN : 

  

MANUSKRIP WAWANCARA DENGAN MANAGER BUMDes 

No Informan Data Teks Tanggal 

Wawancara 

1.  Bapak 

Alimuddin, SP 

(Manager 

BUMDes Desa 

Pringgabaya )  

Bagaimana cara BUMDes meningkatkan 

perekonomian Desa ? 

Di desa pringgabaya ini berawal tidak 

memiliki BUMDes, tetapi dengan 

berjalannya waktu pemerintah desa 

mendapat uang hibah dari luar sebesar 200 

juta sehingga terbentuklah BUMDes pada 

tahun 2009, semenjak tahun itu BUMDes 

bergerak di berbagai usaha salah satunya 

usaha simpan pinjam yang di terapakan di 

setiap masyarakat khusunya  petani yang 

ada di Desa Pringgabaya. Keberadaan unit 

simpan pinjam ini berperan kepada 

masyarakat Desa Pringgabaya karena 

masyarakat tidak perlu meminjam modal 

usaha di bank dengan syarat yang sulit dan 

memakan waktu yang cukup 

lama.Memberi pinjaman modal kepada 

masyarakat 

Apa saja pendapatan asli desa yang ada di 

Pringgabaya ? 

Potensi yang paling besar di pringgabaya 

itu sektor Pertanian dan perdagangan 

Bagaimana cara BUMDes meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa ? 

Di BUMDes kita Memberi pinjaman 

modal kepada pelaku-pelaku usaha yang 

berada di sektor yang dua tadi. Agar usaha 

mereka tetap berjalan 

Bagaimana cara BUMDes dalam 

meningkatkan pengelolaan potensi desa ? 

BUMDes melihat kondisi permasalahan 

yang dihadapi masyarakat khusunya yang 

petani dan memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi dan juga 

BUMDes menghimbau masyarakat untuk 

membuat kelompok tani dan usaha tani. 

Hal ini bertujuan agar potensi yang ada di 

Desa cepat berkembang dan bisa dijangkau 

langsung oleh pemerintah ketika ada 

bantuan-bantuan. Hal itu bisa disampaikan 

16 Desember 

2019 
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kepada para ketua tani dan bisa 

menyampaikan lagi kepada anggota-

anggotanya dan setiap anggota yang 

merupakan kelompok tani maka akan 

dapat peminjaman modal lagi dari 

BUMDes.  

Bagaimana cara BUMDes menjadi tulang 

punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi Desa ? 

Dengan cara membuat posko untuk 

pemasaran hasil panen para petani. Supaya 

petani tidk menjual di tempat eceran dan 

pengepul BUMDes buat posko 

pemasarannya. Tapi kadang-kadang petani 

mau menjual di BUMDes dia lebih baik 

menjual ditempat lai daripada di BUMDes 

langsung. 

Apa faktor penghambat peran BUMDes 

dalam upaya meningkatkan hasil pertanian 

? 

Pengurus BUMDes menemukan beberapa 

kendala seperti kurangnya modal yang 

dimiliki BUMDes-LKM, kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang unit usaha 

apa saja yang ada di BUMDes-LKM dan 

para petni tidak tahu cara pengembalian 

modal yang baik. Ketika masyarakat 

meminjam modal ke BUMDes ada syarat 

yang harus dipenuhi masyarakat yang 

dimana syarat itu adalah mengembalikan 

modal dan bunga sesuai dengan 

kesepakatan waktu yang telah ditentukan 

oleh BUMDes misalnya pada saat panen 

tiba. Tetapi ketika panen ada yang untung 

dan ada juga yang rugi. Tapi lebih banyak 

petani yang merugi diakibatkan gagal 

panen dan menyebabkan ketika 

pengembalian modal petani hanya bisa 

mengembalikan bunganya saja. Hal ini 

membuat permodalan BUMDes terhambat 

karena masyarakat tidak mengembalikan 

pinjaman sesuai dengan kesepakatan 

bersama.  
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