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BAB V 

KESIMPULN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Noko kecamatan 

Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan hanya menerapkan tiga 

fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, 

BUMDES desa Noko tidak menerapkan fungsi pengerakan sehingga membuat 

kinerja BUMDES kurang maksimal, dari ketiga fungsi manajemen yang 

dijalankan masih ada fungsi manajmen yang belum dilaksanakan secara 

maksimal seperti pada tahapan perencanaan program bidang baru selain 

kerajinan tangan 

2. Pemberdayaan BUMDES di desa Noko melalui pelatihan dapat membantu 

masyarkat dalam meningkatkan kemampuan, tahapan pertama perencanaan, 

BUMDES desa Noko melalui indetifakasi kebutuhan dan melihat potensi alam 

sebagai penyedia bahan baku, sedangkan evaluasi di lakukan dengan 

menargetkan jumlah produk karena berpegaruh terhadap penghasilan anggota 

unit kerajinan dan kualitas pelatihan pembuatan kerajinan tangan. 

3. Manajemen syariah yang ada dalam BUMDES desa Noko belum berjalan 

maksimal masih ada nilai manajemen syariah yang belum dijalankan dengan 

baik, seperti pada tangung jawab pengarahan  
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B. SARAN  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas 

maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) khususnya pada BUMDES Desa Noko 

Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kupulauan adapun saran 

dari peneliti sebagai berikut : 

1. Diharapkan agar pengelola dapat membuat program-program usaha baru 

dengan memaksimalkan potensi desa yang tersedia saat sekarang ini, di 

harapkan pengelola mampu merangkul dan menarik minat masyarakat untuk 

ikut aktif dalam pengembangan BUMDES ini, dan harus di tingkatkanya lagi 

pengawasan terhadap BUMDES desa Noko 

2. Hendaknya lebih di tingkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan tentang 

kerajinan tangan yang bebahan dasar tempurung kepada masyarakat setempat, 

selain itu perlunya inovasi untuk bisa bersaing diluar daerah dan pengelola 

BUMDES dan pemerintah bekerja sama dalam melengkapi sarana prasarana 

dalam agar pelatihan bisa berjalan dengan baik lagi dan semakin berkembang. 

 

 


