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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju Sejahtera di Desa Lambusa

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan masih terus mengalami

perkembangan hingga saat ini, hingga mencapai kemajuan yang sangat pesat

seperti BUMDes Maju Sejahtera mendapatkan keuntungan besar yang

kemudian dialokasikan kembali kepada masyarakat dengan berbagai jenis

bantuan dan kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program

yang sudah berjalan seperti penggemukan sapi dan penyewaan mesin traktor

yang sudah memberikan banyak manfaat.

2. Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju Sejahtera berkontribusi terhadap

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten

Konawe Selatan melalui adanya unit-unit usaha seperti unit usaha

penggemukan sapi dan unit usaha penyewaan mesin traktor. Dengan adanya

dua unit usaha tersebut sudah menghasilkan keuntungan yang kemudian dari

hasil keuntungan tersebut telah disepaki bersama bahwa 60% untuk nasabah

dan 40% untuk pengurus BUMDes Maju Sejahtera. Sehingga dengan

adanya 2 unit usaha ini secara umum sudah mampu meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat, dibandingkan dengan sebelum mendapatkan

bantuan.
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3. Model Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju Sejahtera yang Ideal di Desa

Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan masih

menggunakan model berbasis konvensional, akan tetapi secara keseluruhan

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu mengedepankan nilai

kejujuran, tanggung jawab, serta amanah sehingga dengan adanya nilai-nilai

tersebut yang dapat mengantarkan program tersebut berhasil. Jika nilai-nilai

tersebut tidak dilaksanakan oleh BUMDes Maju Sejahtera kemungkinan

besar program tersebut akan macet. Namun karena menjalankan semua

nilai-nilai tersebut sehingga program BUMDes Maju Sejahtera berhasil dan

berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini , maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil,

memanfaatkan BUMDes Maju Sejahtera secara maksimal dan

mempertahankan nilai-nilai Keislaman untuk lebih menjaga kepercayaan

satu sama lainnya.

2. Diharapkan kepada para Sarjana Ekonomi Islam lebih aktif memberikan

sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi ditengah masyarakat

khususnya di bidang ekonomi dan pelaporan pertanggungjawabannya.


