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BAB V  

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Kondisi Ekonomi Desa Panggungharjo tumbuh dengan baik, hal ini 

ditunjukan dengan meningkatnya APDB dan PAD Panggungharjo dengan 

kontribusi BUMDes di Desa Panggungharjo yang ikut meningkatkan 

Pendapatan Desa. Adapun Kondisi Ekonomi Desa Timbulharjo juga tumbuh 

dengan baik, pengelolaan APBD telah membantu menambah pendapatan bagi 

desa. Hal ini ditunjukan dengan kontribusi BUMDes yang menambah 

pemasukan desa dari unit usaha yang dijalankan. 

2. Kondisi BUMDes Panggung Lestari mengalami peningkatan, terlihat dari 

penambahan unit usaha BUMDes yaitu Event Organizer adapun kondisi 

BUMDes Timbul Rezeki masih dalam tahap berkembang, dari ke 4 unit 

usaha yang dimiliki BUMDes Timbul Rezeki baru Penyewaan Aula dan Gor 

yang berjalan dan memberikan pemasukan bagi desa. 

3. Berdasarkan hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) kriteria yang menjadi 

prioritas dalam upaya mengembangkan BUMDes Panggung Lestari baik 

menurut responden utama maupun responden pendukung memiliki hasil yang 

sama yaitu aspek manajemen. Adapun Analisis Hirarki Proses (AHP) yang 
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menjadi prioritas pada BUMDes Timbul Rezeki berdasarkan responden 

utama dan responden pendukung adalah aspek manajemen.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang diajukan adalah pengembangan BUMDes 

Panggung Lestari sudah berjalan baik, dengan koordiansi yang baik antar 

pengelola akan semakin meningkatkan produktivitas BUMDes. Adapun saran 

yang diajukan pada BUMDes Timbul Rezeki yaitu diperlukan sinergitas antara 

pemerintah desa dengan pengelola dan penambahan sumber daya tenaga yang 

produktif dan bertanggungjawab. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Setelah penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan pada penelitian ini, 

yaitu 

1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Analisis Hirarki Proses 

(AHP) yang memiliki unsur subjektifitas dan bersifat mengkuantitatifkan 

gambaran prioritas alternatif-alternatif dalam upaya meningkatkan 

perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Kecamatan Sewon. 

2. Pada penelitian ini, dalam menganalisis sejumlah kebijakan hanya melakukan 

wawancara dan diskusi dengan responden yang terkait di dalam pengelolaan 

dan pengembangan BUMDes, dengan menambah responden yang beragam 

akan mendapatkan kebijakan lebih baik yang ditinjau dari beragam sudut 

pandang. 


