
 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

1.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Wirakarya di desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara telah menerapkan  lima prinsip pengelolaan 

BUMDes dengan baik yaitu prinsip Transparansi,  Akuntabilitas, 

Responsibilitas, Indepedensi, Kewajaran, tetapi prinsip Kesetaraan belum 

dilaksanakan secara optimal.   

2. Pengelolaan BUMDes tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut : 

a. Pengelolaan BUMDes Wirakarya dari sisi prinsip transparansi baik 

karena  pengurus BUMDes Wirakarya selalu menyampaikan berbagai 

informasi kepada anggota dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan keuangan BUMDes secara jelas dan dapat diakses dengan 

mudah. 

b. Pengelolaan BUMDes Wirakarya dari sisi prinsip Akuntabilitas baik 

karena akuntabilitas dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Wirakarya 

dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar serta mengelola usaha secara benar terukur dan sesuai dengan 
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kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

anggota dan masyarakat. 

c. Pengelolaan BUMDes Wirakarya dari sisi prinsip responsibilitas baik 

karena dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Wirakarya dengan 

mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkunagn sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha. 

d. Pengelolaan BUMDes Wirakarya dari sisi prinsip indepedensi baik 

karena sudah dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Wirakarya dengan 

mengelola usaha secara independen dan menjaga koordinasi dengan 

baik sehingga tidak terjadi dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak 

lain. 

e. Pengelolaan BUMDes Wirakarya dari sisi  prinsip kewajaran baik 

karena pengurus BUMDes sudah melaksanakan pengelolaan secara 

wajar .  

f. Pengelolaan BUMDes Wirakarya dari sisi prinsip  kesetaraan kurang 

baik karena keterbatasan pemahaman pengurus terhadap teknis 

operasional usaha pada berbagai bidang usahaa yang dikelola BUMDes 

sehingga pengurus cendrung lebih menguasai pengelolaan usaha 

perdagangan hasil pertanian, sehingga belum optimal padaa bidang 

usaha yang lain. 
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B.  Saran 

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengurus BUMDes Wirakarya diharapkan lebih menguasai segala bidang 

usaha yang ada tidak hanya dibidang pertanian dan perdagan saja sehinga 

semakin banyak warga masyarakat yang menjadi angota dan semakin 

menguatkan eksistensi BUMDes sebagai perkonomian desa. 

2. Pengurus BUMDes Wirakarya disarankan secara optimal menerapkan 

prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan BUMDes sehingga masyarakat desa 

akan benar-benar merasakan manfaat BUMDes sehingga badan usaha 

berorientsi pada pemberdayaan masyarakat. 

 

C. Kelemahan Penelitian  

Kelemahan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Kurangnya informasi yang didapat dari informan. 

2. Kurangnya pengetahuan imforman terhadap kegiatan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Wirakarya. 

3. Kurangnya data yang didapat karena terhitung baru kegiatan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Wirakarya. 


