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BAB V 

PENUTUPAN 

 

A. SIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diuraikan pada bab-

bab sebelumnya dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kayu 

Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar , maka dapat di peroleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, masih belum maksimal di 

karenakan masih ada fungsi-fungsi dalam pengelolaan program usaha 

tidak maksimal, seperti usaha dalam simpan pinjam yang diperuntukkan 

masyarakat dapat menggunakan untuk usaha-usaha dalam perekonomian, 

namun nyatanya pada saat pelaksaaan kurang maksimal. Kurangnya 

pengawasan dalam hal usaha ini juga merupakan faktor pendukung. 

Seperti pihak-pihak pemerintah dalam hal ini sangat kurang. 

2. Kendala yang di hadapi dalam hal ini. adalah sumber daya manusia itu 

sendiri. Sumber daya manusia yang handal akan menghasilkan kemajuan 

tentunya bagi organisasi yang dipimpinnya dan partisipasi masyarakat 

juga sangat dibutuhkan di dalam organisasi BUMDES ini merupakan 

organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat 

meningkatkan ekonomi dari masyarakat tersebut. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

telah dikemukakan, berikut ini adalah ada beberapa  saran.  

1. Di harapkan dalam Pengelolaan Badan Usaha ini mampu membuat 

program usaha yang memaksimalkan potensi desa yang tersedia 

sekarang ini dan di harapkan kepada pemerintah memberikan 

pelatihan dan pembinaan yang lebih dan pendampingan yang 

optimal, dan juga bisa mencari pihak ke tiga dalam pengelolaan 

BUMDES ini yang mana dapat berkembang lebih baik. 

2. Diharapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa lebih 

meningkatkan tugas Kesadaran Berorganisasi dalam menjalankan 

tugas dan fungsi untuk menunjang kesuksesan Badan Usaha Milik 

Desa. 

3. Agar pengurus Badan Usaha Milik Desa Lebih mendorong atau 

menggerakkan anggota yang lainnya agar mau bekerja lebih giat 

agar bisa untuk mencapai tujuan secara efektif. 

4. Pada pengawasan diharapkan agar pengurus harus lebih untuk 

menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya 

dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanan 

pekerjaan sesuai  dengan rencana semula.  
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5. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti BUMDES ini 

tentang bagaimana menejeman resiko usaha-usaha yang ada atau 

program-program usaha yang ada. 


