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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan 

Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto di Desa Bandur 

Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu maka dapat peneliti ambil kesimpulan 

bahwa, pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto di Desa 

Bandur Picak sudah berjalan cukup baik, dilihat dari indikator  kooperatif, 

partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel sudah 

dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan  dalam pengelolaan usaha 

simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto antara pengurus, Pemerintah Desa, 

Masyarakat dan semua elemen yang terkait dengan BUMDes Dian Koto. Namun 

dalam pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes Dian Koto masih terdapat 

permasalahan yaitu pada indikator partisipatif dimana dalam pengelolaan usaha 

simpan pinjam BUMDes Dian Koto pemanfaat simpan pinjma tidak 

menggunakan dana pinjamannya sesuai dengan program BUMDes yang 

sebenarnya, selain itu terdapat hambatan dalam pengelolaan BUMDes Dian Koto 

seperti banyaknya pemanfaat yang melakukan penunggakan pembayaran kredit, 

banyak pemanfaat yang tidak memanfaatkan pinjamannya untuk kebutuhan 

produksi, dan juga terdapat hambatan kendala waktu dan dana untuk pelaksanaan 

pembinaan BUMDes, pelaksanaan pembinaan hanya dilakukan ditempat 

Kabupaten. 

 



112 
 

6.2. Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih 

terhadap pengelolaan usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Dian 

Koto di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu : 

1. Pengurus BUMDes agar memperkuat dan mempertegas dalam penegakan 

peraturan dan sanksi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada  

BUMDes Dian Koto agar tidak terjadi permasalahan keterlambatan 

pembayaran kredit setiap bulannya oleh para pemanfaat BUMDes Dian 

Koto Desa Bandur Picak. 

2. Pembina BUMDes tingkat Kabupaten harus lebih sering melakukan 

pembinaan tentang pengelolaan BUMDes agar menambah pengetahuan 

pengurus dalam pengelolaan BUMDes sehingga semua pengurus 

BUMDes mengetahui lebih jelas mengenai cara pengelolaan BUMDes 

yang lebih efektif dan efisien.  

3. Kepada masyarakat selaku pemanfaat usaha simpan pinjam BUMDes Dian 

Koto agar lebih meningkatkan kesadaran diri untuk membayar 

kewajibannya, yaitu kewajiban untuk melunasi angsuran kreditnya 

perbulan. Pemanfaat BUMDes Dian Koto diharapkan untuk bisa 

memanfaatkan pinjaman yang diberikan oleh BUMDes Dian Koto untuk 

membuka usaha-usaha yang akan mendukung dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat, bukan digunakan untuk konsumsi ataupun hal 

yang tidak sesuai dengan program yang telah dibuat oleh BUMDes. 


