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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the performance of BUMDes Samo Ita, which 

was established in 2016 based on the Babul Makmur Village Regulation Number 

6 of 2016 concerning BUMdes and AD/ART BUMDes Babul Makmur, West 

Simeulue District, Simeulue Regency. This study uses a qualitative research 

method with a descriptive analysis approach. BUMDes is a village-owned 

economic agency or institution established by the village government to advance 

the village economy and improve the welfare of the community in accordance with 

Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Chapter X article 87 and 

Permendes Number 4 of 2015 concerning BUMDes. Dunn's (20003) performance 

evaluation criteria have six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, 

equity, responsiveness and accuracy. The results show that the performance of 

BUMDes in improving the economy and welfare has not been optimal because 

effectiveness has not yet provided income for the village, efficiency has not 

provided income for the village from the capital that has been issued, adequacy 

has not provided satisfaction to the needs of the village community, the 

distribution of programs that have been implemented has not been evenly 

distributed. community, while responsiveness has not been well analyzed so that it 

cannot provide satisfaction to the community, and for the accuracy of the 

program that has been established it is right on target because the establishment 

of a program by the dea sees the potential and condition of the local community. 

This is due to internal problems, problems with managerial ability of the board 

and external problems, namely low community participation. In addition, the 

management of the Babul Makmur BUMDes is constrained due to the low 

participation of the community in the management and management of the 

BUMDes organization. 

 

Keywords: Evaluation, Performance, BUMDes 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BUMDes Samo Ita, 

yang didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Babul Makmur 

Nomor 6 tahun 2016 tentang BUMDes dan AD/ART BUMDes Babul Makmur 

Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunkan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. BUMDes 

merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian milik desa yang didirikan 

oleh pemerintah desa untuk memajukan perekonomian desa dan mensejahtrakan 

masyarakat sesui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di 

Bab X pasal 87  dan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Kriteria 

evaluasi kinerja Dunn (20003) enam kriteria yaitu efektivitas, efesiensi, 

kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kinerja BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan 

belum optimal karena efektifitas belum memberikan penghasilan bagi desa, 

efesiensi belum memberikan penghasilan untuk desa dari modal yang telah 

dikeluarkan, kecukupan belum meberikan kepuasan terhadap kebutuhan 

masyarakat desa, pemerataan belum meratanya program yang telah dijalakan 

untuk masyarakat, sedangkan responsivitas belum teranalisis dengan baik 

sehingga tidak dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dan untuk 

ketepatan program yang telah didirikan sudah tepat sasaran karena dibentuknya 

suatu program oleh dea melihat potensi dan keadaan masyarakat setempat. Hal ini 

disebabkan masalah internal masalah kemampuan manejerial pengurus dan 

masalah eksternal yaitu partisipasi masyarakat yang renda. Selain itu, manajemen 

pengelolaan BUMDes Babul Makmur terkendala akibat rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dan pengurusan organisasi BUMDes. 

 

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, BUMDes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes perlu dievaluasi. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan manfaat BUMDes bagi peningkatan perekonomian 

di Desa. Peningkatan kinerja BUMDes sesui dengan  Undang-Undang Desa 

Nomor 6 tahun 2014  dan Peraturan Mentri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang 

BUMDes. Evaluasi kinerjamerupakan suatu penilaian atau penaksiran yang 

dilakukan untuk mengetahui suatu pekerjaan. Oleh karena itu evaluasi kinerja 

BUMDes dilakukan untuk menilai bagaimana BUMDes itu berjalan, apakah 

sudah sesui dengan target yang sudah di tetapkan oleh Musyawarah Desa. 

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai batas 

wilayah, penduduk, pemerintahan, yang berkuasa untuk menata kegiatan 

pemerintah dan keperluan masyarakat setempat menurut gagasan atau ide 

masyarakat, asal usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh Negara 

(Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Desa diberikan hak untuk 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang modalnya berasal dari desa dan sumber 

lainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Badan usaha ini dipertanggung 

jawabkan oleh pengurusnya. 

Sebagai unit pemerintah terkecil disebuah negara, desa harus 

menyelenggarakan pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, fisik, maupun 

pembangunan sumber daya manusia. Hal ini ditunjang untuk meningkatkan 
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kesejahtraan masyarakat Desa(Dewi, 2020). Salah satu upayanya adalah dengan 

mendirikan BUMDes. 

Adapun program BUMDes yang berhasil menciptakan lapangan kerja 

dan perdapatan bagi desa akan meningkatkan perekonomian desa dan dapat 

mensejahtrakan masyarakat desa. Oleh karena itu, kinerja BUMDes harus 

dievaluasi sehingga dapat diberikan penilaian terhadap kinerja yang telah 

dilaksanakan sesui dengan yang telah direncakan. 

Perekonomian desa dapat tumbuh jika BUMDes berkinerja baik karena 

kegiatan BUMDes dapat menghidupkan roda perekonomian. Sebaliknya, kinerja 

BUMDes yang tidak baik akan membebani anggaran Desa. Hal ini karena modal 

usaha BUMDes berasal dari dana desa. 

Dilihat dari kebutuhan dan potensi desa, pemerintah desa dapat 

mendirikan BUMDes. Pembentukan BUMDes ditetapkan oleh peraturan Desa. 

BUMDes ialah salah satu faktor peningkat aktivitas perekonomian desa yang 

berperan menjadi badan komensial dan badan sosial. BUMDes selaku bagian 

kekuasaan dibentuk berdasarkan tata Perundang-Undangan yang berlaku dan sesui 

dengan kesepakatan yang tergabung di masyarakat desa. 

Peran BUMDes menurut Kusuma (2014) yaitu membangun dan 

mengembangkan kapasitas perekonomian masyarakat desa, memajukan 

perekonomian desa dan berupaya meningkatkan kapasitas pekerjaan manusia dan 

masyarakat, memperkuat ekonomi masyarakat menjadi kesatuan dan kekuatan 

dalam perekonomian nasional, BUMDes bagian dari suatu pondasinya. 
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Sistem pengelolaan BUMDes yaitu dengan kejujuran, keterbukaan, 

berpartisipasi dan adil. BUMDes berfungsi untuk meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat dan sebagai penggerak peningkat perekonomian desa dan sebagai 

usaha pendapatan asli desa (Dewi, 2014). Hal ini menjadi dasar dalam mengukur 

kinerja BUMDes. 

Salah satu BUMDes yang didirikan berdasarkan Permendes Nomor 4 

tahun 2015 Tentang BUMDes Dasa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, 

Kabupaten Simeulue ialah BUMDes Samo Ita 

Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur dibentuk pada tahun 2016 dan 

menjalankan 4 (empat) bidang usahayaitu: 1) Penyewaan Hand Tractor, 2) 

Penyewaan Tratak Atau Tenda, 3) Penyewaan Becak Viar, dan 4) Penjualan Obat 

Rumput. BUMDes SAMO ITA didirikan sesui dengan kondisi mayarakat Desa. 

Kondisi masyarakat Desa Babul Makmur saat ini mayoritas penduduknya di 

bidang pertanian.  

Beberapa persoalan dalam pengelolaan program yang dilaksanakan oleh 

BUMDes Samo Ita Desa Babul Makmur tidak terlibatnya masyarakata desa dalam 

menjalankan program tersebut. Pelaksanaan setiap program yang ada hanya 

melibatkan satu orang saja, tidak dijalakan secara bergiliran untuk masyarakat 

desa. Selain itu penghasilan yang dihasilkan dari program usaha belum mencapai 

target sehingga perlu dievaluasi. 

 Sriwandi (2019), menemukan evaluasi BUMDes Gampung Alue 

Dawah, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat, setiap program BUMDes 

ditargetkan mendapat 100%  akan tetapi yang didapatkan hanya 40% 
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pelaksanaannya. Hal ini diperkuat dengan penelitian Purnama dan Ramadani 

(2015) Evaluasi Program BUMDes yang telah didirikan belum efektif dan 

partisipasi masyarakat yang rendah. 

 Berdasarkan hasil observasi dan penelitian terdahulu, penelitian bertujuan 

untuk mengevaluasi kinerja BUMDes sebagai salah satu studi yang dilakukan 

secara dekriptif analisis dengan judul "Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Perekonomian (Studi Kasus Di Desa 

Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)". 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitih mengambil pokok 

permasalahnya antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Mamur 

terhadap peningkatan perekonomian Desa? 

2. Apa saja kendala dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa Babul 

Makmur terhadap peningkatkan perekonomian Desa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian pemasalahan diatas maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa 

Babul Mamur terhadap peningkatan perekonomian Desa 

2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam menjalkan Badan Usaha Milik 

Desa Babul Makmur terhadap peningkatkan perekonomian Desa 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambahan ilmu pengetahuan, 

informasi dan dapat memberikan kontribusi data kepada peneliti selanjutnya 

tentang Evaluasi Kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa di 

Desa Babul Makmur.  

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk 

menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Dan sebagai acuan untuk  

mengevaluasi kinerja BUMDes terhadap perekonomian Desa di Desa Babul 

Makmur. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini terdiri dari  6 bab sistematika penulisan, agar dapat 

gambaran lebih jelas maka punulis jabarkan sistematika penulisan antara lain 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjawan Pustaka 

Bab ini terkait dengan penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep-

konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian. 
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BAB III : Motodologi Penelitian 

Bab ini terkait dengan metode penelitian, lokus dan fokus penelitian, 

sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan 

informan, instrumen penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas 

data. 

BAB IV : Hasil Penelitian 

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh 

dilapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan 

berdasarkan hasil wawancara. 

BAB V : Pembahasan 

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-

data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitan. 

BAB VI : Penutup 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang terkait dengan BUMDes hal yang tidak asing lagi dan 

sudah perna dilakukan sebelumnya. Ada beberapa peneliti terdahulu yang juga 

meneliti terkait dengan BUMDes, namun mengupas dari pandangan yang 

berbeda. Penelitian Pertama, yang terkait dengan penelitian penulis yang 

dilakukan oleh Hidayah, dkk (2019). 

BUMDes merupakan suatu usaha yang dibentuk oleh lembaga 

pemerintahan yang berperan dibidang sosial dan ekonomi serta sebagai pelayanan 

umum bagi masyarakat desa yang berkaitan dibidang usaha. BUMDes Desa 

Pagelaran dibentuk berlandasan peraturan Desa Pagelaran Nomor 1 tahun 2015 

dan Peraturan Perundang-undangan yang sudah dibentuk mengenai BUMDes.  

Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan BUMDes Desa Pagelaran 

yang sudah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 mendorong pemerintah Kabupaten 

Bogor untuk memberikan perintah terhadap pemerintah desa melalui surat edaran 

Bupati yang berisi bahwa setiap desa diwajibkan untuk membentuk BUMDes. 

Namun BUMDes Desa Pagelaran pelaksanaan dan pembentukan program belum 

maksimal secara keseluruhan dan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan 

baik meskipun sudah 3 tahun berjalan. 

Selain itu, penulis merujuk penelitian yang membahas tentang Analisi 

keberadaan BUMDes sebagai acuan peningkatan ekonomi Desa yang dilakukan 
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(Bustami, 2019) dan penelitian tentang evaluasi program BUMDes (Purnamasari, 

2019) dan penelitian yangmembahas tentang Pengembangan ekonomi masyarakat 

melalui BUMDes (Atsil M.A, 2017) 

Walaupun penelitian terkait dengan  BUMDes sudah banyak dilakukan 

sebelumnya namun dalam penelitian ini penulis menyatakan perbedaan 

permasalah. Perbedaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis berada pada titik lokus dan fokus penelitian. Apabila 

sebelumnya dilakukan penelitian terkait dengan BUMDes yang titik fokusnya 

BUMDes yang memberikan peningkatan perekonomian desa dan yang memiliki 

dampak positif terhadap sektor-sektor yang lainya, untuk pembahasan fokus yang 

lainnya penulis telah menjelskan  sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis 

berfokus pada pembahasan evaluasi kinerja BUMDes terhadap peningkatan 

perekonomian desa.  

Penelitian  ini, penulis membahas tentang BUMDes yang sudah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Pemen Desa PDTT Nomor 4 

tahun 2015 apakah  sudah sesuai pelaksanaannya di Desa Babul Makmur, 

Kecamatan Simelue Barat, Kabupaten Simeulue. 

2.2  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

2.2.1 Pengertian BUMDes 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Badan Usaha 

Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluru 

atau sebagian besar dananya disediakan pihak desa dengan pernyataan yang tepat 
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dan berawal dari kekayaan desa dan dipisakan untuk mengurus modal, pelayanan, 

dan upaya lain dalam  kesejahtraan masyarakat desa.  

Sedangkan menurut Sulaiman, dkk.(2020), BUMDes dapat diartikan salah 

suatu usaha yang bercirikan desa yang didirikan bersama-sama oleh penguasa 

desa dan masyarakat desa. Yang mana badan usaha ini mempunyai kewajiban 

dalam melihat bagaiman kapasitas ekonomi serta energi sumber daya manusia dan 

sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Hal ini untuk 

pembentukan atau pendirian BUMDes melihat dari keperluan, energi dan 

kapasitas desa, hal ini dilakukan untuk kesejahtraan masyarakat. 

2.2.2 Landasan Hukum BUMDes 

Dalam Hal ini Yang menjadi landasan hukum pendirian atau 

pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi sebagai berikut; 

a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesui dengan kebutuhan 

dan potensi Desa. 

b. BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

c. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesui peraturan perundang-undangan. 

Dengan pembentukan BUMDes dijelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 

2014 Bab X Badan Usaha Milik Desa  pasal 87 yang berbunyi; 

a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.  

b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.  

c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan  

 umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 selain dapat membentuk BUMDes 

dimasing-masing desa, masyarakat juga boleh mendirikan BUMDes Bersama 

untuk memajukan perekonomian desa. BUMDes Bersama ialah suatu kegiatan 

yang dilakukan satu desa atau lebih, yang dana atau modalnya dimilik oleh desa 

itu sendiri. 

Peraturan perundang-undangan yang telah diatur diatas masih ada yang 

lebih rinci tetang BUMDes yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, 

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 dan Permen Desa PDTT 

Nomor 4 tahun 2015.  

2.2.3 Tujuan BUMDes 

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk, diantaranya: 

a. Memajukan ekonomi desa 

 b. Memajukan pendapatan asli desa 

c. Memajukan usaha masyarakat dalam mengurus kapasitas ekonomi 

 Desa  

  d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam sumber daya alam dan sumber  

 daya manusia yang ada untuk mensejahtrakan masyarakat desa. 

Permen Desa PDTT nomor 4 tahun 2015 juga menjelaskan yang 

berkenaan dengantujuan pembentukan BUMDes. Pasal 3 menjelaskan tujuan 

pembentukan BUMDes yang mana meningkatkan perekonomian desa, pendapatan 

desa, mengoptimalkan aset-aset milik desa dalam memajukan penghasilan 

masyarakat serta potensi desa dan  dapat meningkatkan kesejahtraan masyrakat. 
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2.2.4 Cara Mendirikan BUMDes 

BUMDes merupakan salah kegiatan yang didirikan masyarakat desa dan 

aparatur desa sesui dengan kriteria yang ada di desa. Dalam mendirikan BUMDes 

adanya proses yang harus dipersiapkan oleh desa antara lain yaitu: 

Tabel 2.1 

Proses-proses PendirianBUMDes 

No 
Cara Mendirikan BUMDes 

1 Sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan BUMDes 

2 Melaksanakan musyawara desa 

3 Melakukan kajian rencana pendirian BUMDes yang dilaksanakan oleh 

tim perumusan 

4 Menyusun laporan setelah dilaksanakannya perencananan pendirian 

BUMDes dan laporan yang telah di susun diberikan ke kepala desa 

untuk dijadikan Peraturan Desa 

5 Kepala Desa menyerakan hasil laporan yang telah dijadikan rencana 

perdes kepeda badan pemberdayaan desa 

6 Pemerintah desa dan BPD membahas kajian Pendirian BUMDes 

7 BPD melaksanakan Musdes pendirian BUMDes yang difasilitasi 

pemerintah desa 

8 BPD menyelenggarakan pelaksanaan Musdes tentang pendirian 

BUMDes 

9 Pemerintah Desa menetapkanpendirian BUMDessesui dengan 

perencanaanyang sudah dibahas. 

(Sumber : Info Badan Usaha Milik Desa tahun 2021, www.infobumdes.id) 

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa mendirikan suatu BUMDes berlandasan 

hukum yang sudah ditetapkan, dan bermusyawara dengan masyarakat desa dalam 

mendirikan badan usaha milik desa. 
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Pemerintah desa dan masyarakat setempat bekerja sama dalam mengelola 

dan mendirikan BUMDes yang bertujun untuk perjuwudan dari pengelolaan 

perekonomian desa. Menurut Rojeston dan Tiurma (2020) ada tiga poin penting 

dalam mendirikan BUMDes untuk pembangunan desa, antara lain: 

1. BUMDes sebagai entitas bisnis, tetapi semata-mata tidak memiliki tujuan 

untuk mengambil keuntungan, tetapi juga memiliki biaya layanan kepada 

masyarakat sebagai perpanjang dari PEMDes dan melakukan upaya untuk 

memberdayakan masyarakat dan menggerakan perekonomian desa. 

2. BUMDes harus bisa menciptakan pengembangan perekonomian yang baru, 

dan tidak boleh mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah ada, 

BUMDes juga bisa menamba nilai kegiatan perekonomian yang ada dan 

dilakukan oleh masyarakat desa. 

3. BUMDes adalah dalam bentuk sosial, merupakan suatu lembaga yang 

berbasis bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial yang 

menciptakan sejumlah nilai, mengelola aset dan potensi dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

Dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes harus adanya kerja sama 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat, agar bisa terwujudkan 

tujuan yang telah di sepakati bersama. 
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2.2.5 Bagan Perencanaan BUMDes 

 

  

Perencanaan Pendirian 

BUMDes 

Pembuatan Peraturan BUMDes 

Desa 

Tujuan Penetapan 

Nama BUMDes 
Manfaat 

Perencanaan Program 

BUMDes Pertahun 

Implementasi 

Perencanaan 

Evaluasi Program 

Gambar 2.1 

Pendirian BUMDes dapat dilakukan dengan cara musyawarah desa  
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2.2.6 Cara Mengevaluasi BUMDes 

Evaluasi BUMDes yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

melihat bagaimana peningkatan usaha itu berjalan. Dalam hal ini dapat dilakukan 

cara mengevaluasi BUMDes melalui Undang-Undang dan Peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah baik itu Presiden, Mentri, Gubenur, Bupati serta 

Kepala Desa.  

Tabel 2.2 

Evaluasi Badan Usaha Milik Desa 

No Cara evaluasi BUMDES 

1 Berpedoman dari Undang-undang yang telah dibuat yang terkait 

dengan BUMDes, baik itu Undang-undang Pemerintahan Daerah 

Maupun Undang-undang tentang Pemerintahan Desa. 

2 Disesuikan dengan Peraturan-peraturan yang telah dibuat, baik itu 

Peraturan Mentri dalam Negri, Peraturan Mentri Desa, Peraturan 

Bupati, dan Peraturan Desa yang membahas tentang BUMDes 

3 Disesuikan dari tujuan awal didirikannya BUMDes dari UU dan 

Peraturan yang sudah di tetapkan 

(Sumber : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan 

Permendes tentang BUMDes) 

Dari pembahasan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa cara evaluasi 

BUMDes dilakukan dengan cara, melihat kembali pedoman yang sudah 

ditetapakan sebelumnya.  Ketetapan-ketetapan itu sudah dirumuskan dalam UU 

dan Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 



15 

 

 
 

Landasan hukum yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah 

diantarana: 

Tabel 2.3 

Undang-Undanga dan Peraturan yang membahas tentang BUMDes 

No 
Undanga-undang/Peraturan 

1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  

2 Undang-undang Nomor 6 tahu 2014 tetang Desa 

3 Undang-undangNomor 11 tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh 

4 Undang-undang Nomor 32 tuhun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

5 Peraturan Mentri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes  

6 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tetang BUMDes 

7 Peraturan Mentri Nomor 72 tahun 2005 tetang Desa 

8 Peraturan Bupati Sumelue Nomor 7 tahun 2019 tentang BUMDes 

9 Peraturan Kepala Desa Babul Makmur Nomor 6 tahun 2016 tentang 

BUMDES 

(Sumber : Undang-undang Desa dan Perpres, Permendes, Perbub, dan 

Peraturan kepala desa) 

Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pendirian 

BUMDes sudah sebaik mungkin, sehinga BUMDes bukan suatu badan yang 

hanya didirikan oleh desa, tetapi BUMDestelah diatur pendirian dan 
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pengelolaannya sebaik mungkin dari Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan 

Mentri sampai dengan Undang-undang Desa yang mengatur. 

2.3 Teori Evaluasi 

Secara Umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) evaluasi 

artinya penilaian. Menurut Dunn (2003) evaluasi merupakan suatu tingkatan 

dalam proses kebijakan publik, evaluasi ialah salah satu proses penilaian aktivitas 

yang digunakan untuk melihat berjalan atau tidaknya kegiatan tersebut. Evaluasi 

juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijakan. Pejelasan ini, bahwa evaluasi kebijakan publik  merupakan hasil 

kebijakan publik dimana pada kenyataannya yang memiliki nilai atau hasil dengan 

tujuan dan sasaran kebijakan publik.   

Sedangkan Menurut Lester dan Stewart dalam (Hayat, dkk.2018) bahwa 

Evaluasi ialah ditunjukan untuk melihat bagaimana melihat kegagalan suatu 

kebijakan publik dan untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dirumuskan 

dan dilaksanakan dengan menghasilkan target yang telah diinginkan. 

Menurut Sudirjo dalam (Rahmawati dan Amar, 2017) Evaluasi adalah 

mencakup beberapa kegiatan seperti pengukuran dan penilaian. Dillihat dari 

pengertian evaluasi tesebut dapat ditetapkan bahwa evaluasi adalah penilaian 

aktivitas seseorang dalam melihat kegiatan yang dilakukan apakah sudah 

mencapai target atau belum. 
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Dapat disimpulkan, dari penjelasan diatas bahawa evaluasi merupakan 

salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menemukan suatu hasil 

yang telah dikerjakan, tercapainya target yang diinginkan atau tidak. 

2.3.1 Indikator Evaluasi 

Dalam melaksanakan sebuah evaluasi kebijakan didukung beberapa 

kriteria umum yang bertujuan untuk memberikan panduan evaluator. Kriteri yang 

sudah ada akan dijadikan patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan 

berjalan dengan baik atau tidak. 

Menurut Dunn dalam (Hayat, dkk.2018), evaluasi kebijakan memiliki 

enam kriterian diantaranya : 

1. Efektifitas 

 Berkenaan dengan hasil yang diinginkan telah tercapai sesui dengan yang 

diharapkan atau tujuan yang diinginkan. Efektivitas memiliki hubungan dekat 

dengan rasionalitas teknis. 

2. Efesiensi 

 Berkenaan dengan bagaimana jumlah usaha yang telah dilakukan dalam 

melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan efektifitas. 

3. Kecukupan 

 Melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai  efektifitas dalam 

memecakan masalah. 
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4. Pemerataan 

 Melihat bagaimana biaya pemenfaatan didistrubusikan dengan 

menyeluru kepada kelompok-kelompok yang berbeda. 

5. Responsivitas 

 Berkenaan dengan hasil kebijakan, apakah memberikan kepuasan 

terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 

6. Ketetapan 

Berkenaan dengan ketetapan kebijakan yang telah dibuat, ketetapan 

kebijakan ini tidak berkaitan dengan suatu tolak ukur seseorang tetapi dua atau 

lebih kriteria secara bersama-sama. Ketetapan memilih pada jumlah atau harga 

dari tujuan kegiatan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. 

2.3.2 Tujuan Evaluasi 

Evaluai memiliki tujuan dasar, yang mana Menurut Wirawan (2012) 

tujuan evaluasi diantaranya sebagai berikut: 

1. Menilai program yang telah di jalankan 

2. Mengukur apakah program sudah dijalankan sesui agenda 

3. Menaksir apakah stategi sudah dijalankan sesui rencana 

4. Mengembangkan staf strategi 

5. Mencakup ketentuan undang-undang 
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6. Evaluasi suatu program dapat menentukan dan mengidentifikasi mana 

yang berjalan dan mana yang tidak berjalan. 

7. Legalisasi program  

8. Menakar coat effectifenis dan cost efficiency 

9. Mengarahkan suatu ketetapan tentang strategi yang sudah di rencanakan 

10. Respontabilitas 

11. Melakukan penilaian terhadap pimpinan dan program 

12. Memajukan teori evaluasi dan riset evaluasi  

2.4 Teori Kinerja 

 Kata kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

yang artinya kemampuan kerja atau kemampuan sesunggunya yang dirai oleh satu 

orang atau sekelompok orang. Kineja merupakan suatu imbalan pekerjaan 

seseorang yang berkualitas dicapai oleh kariyawan dalam melakukan 

pekerjaannya sesui apa yang telah menjadi tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2013). 

 Menurut Simamora dalam (Laundry, 2019) kata kinerja adalah untuk 

memperoleh kemampuan tugas khusus, yang langsung dapat mencerminkan 

seseorang secara dari output yang telah dihasilkan dengan baik jumlah maupun 

berkualitas. Yang sejalan dengan pendapat simamora tersebut, Sianipar dalam 

(Salwan, 2017) mengatakan kinerja ialahpekerjaan atau kegiatan tertentu yang 

memiliki satu priode dalam waktu yang telah ditentukan. 
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 Rivai dan Fawsi dalam (Laundry, 2019), Kineja adalah tingkatan 

kesuksesan seseorang dalam melakukan pekerjaan secara keseluruhan dalam 

melakukan tugas dalam bentuk berbagai macam, umunya dalam hal standar dari 

hasil pekerjaan, terlebih dahulu sudah ditentukan dan disepakati bersama target 

atau sasaran kriteria yang akan dikerjakan.  

Ditarik kesimpulan untuk pengertian diatas bahwa kinerja merupakan 

suatu hasil pekerjaan yang dicapai seseorang kariyawan dalam melakukan 

tugasnya sesui dengan porsi atau potensi dan tanggung jawab masing-masing 

yang telah diberikan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. 

2.4.1 Indikator Kinerja 

Dalam mengukur suatu kinerja ada beberapa indikator yang digunakan. 

Menurut Robbins (2015) dalam Yuliantor (2020) ada lima  indikator kinerja, 

diantaranya: 

1. Kualitas  

Yaitu yang menggambarkan kualitas kariyawan yang ikut melalui 

presepsi kariyawan terhadap kemampuan yang dilakukan. 

2. Kuantitas  

Merupakan suatu yang memiliki jumlah atau nilai yang dihasilkan dalam 

kegiatan yang diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

 Adalah suatu tingkatan aktifitas yang diselesaikan pada waktu yang telah 

ditentukan, dilihat dari koordinasi yang menghasilakan output serta 

memaksimalkan waktu yang disediakan untuk aktivitas. 
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4. Efektifitas 

Merupakan salah satu peningkatan dalam penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku). 

5. Kemandirian 

Merupakan kemampuan kariyawan dalam melaksanakan pekerjaan  yang 

diberikan. 

2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Fathoroni, dkk.(2020), penilaian kinerja merupakan suatu 

evaluasi sistematis yang dilakukan oleh human resources terhadap seseorang 

kariyawan, bertujuan untuk memahami kemampuan kariyawan tersebut sehingga 

dapat dilaksanakan perekembangan karir lebih lanjut bagi kariyawan yang 

bersangkutan. Tujuan penilaian kinerja untuk memberitahukan kepada kariyawan 

sejauh mana kariyawan itu dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. 

Menurut Mangkuprawira (2002) dalam Fathoroni, dkk(2020), ada beberapa 

tujuan penilaian kinerja diantaranya yaitu: 

1. Memperbaiki kemampuan pekerjaan 

2. Adaptasi kompensasi 

3. Ketentuan peletakan 

4. Kepentingan pelatihan dalam peningkatan pekerjaan 

5. Persipan dalam perkembangan pekrjaan 

6. Penyelewengan aktivitas pegawai 

7. Tidaknya akurat Informasi 

8. Kekeliruan dalam desain pekerjaan 
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9. Kesempatan kerja yang adil 

10. Tantangan-tantangan eksternal.  

2.5 Perekonomian Desa 

Desa secara administratif satu persatuan organisasi yang didalamnya, 

adanya wilayah, tempat tinggal untuk masyarakat atau sekelompok masyarakat. 

Sedangkan ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari 

tetang aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan komsumsi 

barang dan jasa. Menurut Suleman,dkk. 2020, ekonomi desa adalah berbagai 

macam kegiatan yang berkenaan dengan unsur ekonomi yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam perubahan perekonomian suatu wilayah. 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengartikan bahwa ekonomi desa 

adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi dan penanaman 

modal pada masyarakat perdesaan semuanya sudah ditentukan oleh keluarga 

secara bersamaan. Dari setiap anggota keluarga yang sudah dianggap dewasa 

dapat memberikan  partisipasi dari hasil yang didapatkan kepada keluarganya dan 

dengan arah Undang-Undang tersebut dapat disimpukan bahwa perekonomian 

desa berasal dari keluarga yang sudah dewasa (UU No 6 tahun 2014). 

Perekonomian Desa bertujuan untuk kesejahtraan masyarakat dan 

keluarga. Oleh sebab itu perekonomian desa dimulai dari lingkungan rumah 

tangga keluarga, dan dapat meluas hingga kekalangan yang bukan keluarga seperti 

pemerintahan, perdagangan dan lain sebagainya.  
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2.6 Pengertian Desa  

Desa adalah salah satu unit terkecil yang memiliki wilayah, penduduk 

dan pemerintahan. Berdasarkan UUNomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan 

suatu persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, kewenangan 

untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang 

berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Desa merupakan distributor pemerintahan yang paling terdepan dalam 

pelaksanaan pembangunan karena berkenaan langsung dengan masyarakat 

(Ibrahim, 2018). Sedangakan menurut Suleman, dkk (2020), Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu, dan yang mempunyai hak dan 

wewenang untuk mengelolah pemerintahannya sendiri berdasarkan kemampuan 

dan gagasan masyarakat yang memiliki kearifan lokal. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, Desa adalah salah satu 

tempat perkumpulan masyarakat hukum yang hidup bersama yang memiliki 

pemerintahan, wilayah, kewenangan  dan hidup dalam peraturan-peratusan sendiri 

yang telah dibuat bersama-sama. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan bentuk penelitian yang berupa temuan-temuan yang tidak 

melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lainya yang 

berkaitan dengan jumlah, melainkan bentuk penelitian kualitatif mengambarkan 

suatu fenomena, yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis ( 

Bunging, 2007). Selanjutnyametode kualitatif adalah metode analisis data yang 

bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif bersifat mengetahui makna, 

keunikan dan memahami bentuk fenomena serta menemukan hipotesis dalam 

sebuah penelitian (Sugiyono, 2018). 

Penelitian kualitatif ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji sebuah 

masalah sosial yang kompleks dan dinamis guna untuk dijadiakan penyelesaian 

suatu masalah yang besifat fakta/realiata. 

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan pendekatan penelitian 

deskriptif dengan tujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah. 

Menurut Faedlulloh dalam Pernamasari (2019) Pendekatan deskriptif yaitu untuk 

memahami dan menggambarkan kejadian yang diteliti, sehingga memudakan 

penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Dengan metode ini penulis bisa 

memberikan gambaran umum mengenai evaluasi kinerja BUMDes terhadap 

peningkatan perekonomian desa di Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue 

Barat Kabupaten Simeulue. 



25 

 

 
 

3.2 Lokus dan Fokus Penelitian 

1. Lokus Penelitian 

Lokus penelitian ini dilakukan di Desa Babul Makmur, Kecamatan 

Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue karena desa ini salah satu desa  yang 

mendirikan BUMDes dengan bertujuan untuk mensejahtrakan msyarakat desa dan 

meningkatkan pendapatan asli desa. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah  Badan Usaha Milik Desa tehadap 

peningkatan perekonomin desa di Desa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue 

Barat, Kabupaten Simeulue. Fokus penelitian ini berlandasan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, Permen Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 

tentang BUMDes. 

3.3 Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian adanya sumber data, menurut Sugoyono (2015) 

sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data pokok atau objek penelitian utama 

yang langsung diperoleh dilokasi penelitian yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti tanpa ada perantara. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperlukan untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan secara tidak langsung, akan tetapi melalui 

perantara baik dari orang lain maupun dokumen. 

3.4 Teknis Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian kualitatif adanya teknis 

pengumpulan data, yang mana secara garis besar teknis pengumpulan data terbagi 

dalam tiga jenis utama antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Meleong dalam (Herdiansyah,2013) adalah 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan melalui percakapan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan perantara seperti telepon. 

Tekni ini dilakukan dengan dua pihak, pihak dari penanyak dan pihak yang 

menjawab. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu tekni pengumpulan data dalam penelitian 

apapun, termasuk dalam penelitian kualitatif, dan digunakan untuk menemukan 

informasi atau data yang ingin diteliti oleh penulis. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung dilokasi penelitian, dan 

mencatat segala sesuatu secara sistematis mengenai gejala-gejala yang didapatkan 

dilokasi penelitian. Dalam hal ini penulis dapat menberikan pertanyaan secara 

umum yang ingin diketahui saat meneliti (Ahmadi, 2016). 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mencatat 

peristiwa yang sudah berlalu, yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengumpulkan dokumen seperti artikel, laporan, koran dan foto serta yang 

dianggap perlu dalam penelitian (Sugiyono,2012). 

3.5 Informan Penelitian 

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik informan secara prosedur 

purposif. Prosedur purposif adalah salah satu penentuan informan yang 

dikelompokan sesui dengan karakter yang relavan dengan masalah penelitian 

tertentu (Bungin,2007).  

Berdasarkan teknik yang telah ditentukan diatas, maka informan dalam 

penelitian ini antaralain: 

Tabel 3.1 

 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Kepala Desa Babul Makmur 1 orang 

2. Sekdes Desa Babul Makmur 1 orang 

3. Ketua BPD Desa Babul Makmur 1  orang 

4.  Kaurperencanaan dalam Desa Babul Makmur 1 orang 

5. Ketua BUMDes Desa Babul Makmur 1 orang 

6. Masyarakat Desa Babul Makmur 5 orang 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah suatu pedoman yang tertulis mengenai 

wawancara, pengamatan dan pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendaptkan 

informasi (Ovan &Saputra, 2020).  Dalam penelitian kualitatif instrumen atau alat 

peneliti yang terjadi adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2018).  Hal ini 

dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang elastis dan dapat berkembang 

seiring berjalanya proses penelitian itu sendiri yang hasilnya tidak dapat 

dipastikan. Maka dalam hal ini kunci dari penelitian memiliki instrumen yang  

mengontrol ketidak pastian menuju data yang detail. 

3.7 Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data digunakan untuk 

menjawab permasalahan atau menguji kefalitan data yang telah dirumuskan dalam 

proposal, teknik ini sudah digunakan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian 

selesai (Sugiyono, 2018).  

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2018) menyatakan 

bahwa aktivitas yang dilakukan dalam analisi data kualitatif dibagi menjadi 3 

aktivitas antaralain : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi Data merupakan meresume, memilih hal-hal yang utama, fokus 

pada hal yang penting yang ingin dicapai sesui dengan hasil yang diinginkan dan 

membuang data-data yang tidak diperlukan. 

 



29 

 

 
 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian Data merupakan aktivitas yang dilakukan mendisplaykan data 

setelah mereduksikan data. Dalam penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, naratif dan sejenisnya yang diangkap perlu dalam menyajikan 

data. Melalui penyajian ini maka tersusun dalam bentuk hubungan, organisasi 

sehingga mudah dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Setelah langka yang dilakukan diatas adanya langka ketiga yang 

dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap awal langka 

ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada bukti yang 

dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya.Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan awal disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten 

maka proses penelitian yang dilakukan mengemukakan kesimpulan yang kredibal. 

3.8 Uji Kredibilitas Data 

Menurut Bungin (2007), uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara 

antara lain sebagai berikut: 

1. Perpanjang Keikutsertaan 

Perpanjang Keikutsertaan diartikan seorang peneliti melakukan 

penelitian dengan jangka waktu yang lama untuk mendapatkan data-data yang 

ingin dicapainya. 
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2. Menemukan Siklus Kesamaan Data 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada kata kapan penelitian itu berakhir, 

karena dalam hal ini setiap peneliti menemukan data yang baru maka artinya ia 

masih bekerja dalam menemukan data penelitian lainnya.  

3. Ketekunan Pengamatan 

Dalam memperoleh keabsaan data yang tinggi, maka hal yang penting 

dengan meningkatkan ketentuan dalam pengamatan dilapangan. Pengamatan salah 

satu teknik pengumpulan data yang menggunakan semua pancaindra seperti 

pendengaran, perasaan, dan insing peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan 

pengamatan maka keabsahan data akan semakin valit. 

4. Trigulasi Penelliti, Metode, Teori, Dan Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian salah satu cara menguji keabsahan data dengan 

cara melakukan trigulasi penelitian, Metode, Teori, dan Sumber Data yang mana 

penjelasannya sebagaai berikut: 

a. Trigulasi Kejujuran Peneliti 

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, dalam merekam data yang 

dilakukan oleh peneliti saat dilapangan. 

b. Trigulasi dengan Sumber Data 

Dilakukanya perbandingan dan mencek baik derajat kepercayaan suatu 

insforman yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 
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c. Trigulasi dengan Metode 

Teknik ini dilakukan menguji data dengan menggunakan metode atau 

cara observasi yang  dilakukan peneliti apakah sumber yang didapatkan sama atau 

berbeda. Maka apabila ada berbedaan peneliti harus menjelaskan perbedaan 

tersebut dengan tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang 

berbeda. 

d. Trigulasi dengan Teori 

Cara ini dilakukan dengan menganalisis tema yang sudah ada kemudian 

dibandingkan dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, apakah sudah sesui 

dengan teori apa tidak. 

5. Pengecekan melalui Diskusi 

Suatu penelitian diskusi salah satu hal yang wajar dilakukan untuk 

mendapatkan data yang valit, maka diskusi dengan berbagai macam kalangan 

yang betul-betul memahami apa yang menjadi pokok pembahasan kita saat 

penelitian. 

6. Kajian Kasus Negatif 

Kajian Kasus negatif ini dilakukan dengan mengumpulkan contoh yang 

ada, yang tidak sesui dan akan dijadikan bahan perbadingan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengkaji ulang apa yang diteliti. 
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7. Pengecekan Anggota Tim 

Pengecekan anggota tim ini adalah salah satu kelompok yang bersatu 

dalam melakukan penelitian dengan mengonfirmasikan hasil wawancara yang 

telah dilakukannya. 

8. Kecukupan Referensi 

Dalam Penelitian keabsahan data dapat dilakukan dengan memperbanyak 

referensi yang ada baik itu dari jurnal, buku, maupun catatan harian di lapangan 

yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian itu sesndiri. 

9. Uraian Rinci 

Teknik ini dimaksud salah satu upaya untuk memberi penjelasan yang 

lebih jelas kepada sipembaca dengan menjelaskan hasil yang didapatkan saat 

berada dilapangan. 

10. Auditing 

Auditing ini salah satu teknik yang dimanfaatkan untuk memeriksa 

ketergantungan dan kepastian data. 

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik kredibilitasi data 

dengan ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan merupakan suatu 

pengumpulan data yang mengandalkan kemampuan pacaindra dan juga 

mengunakan semua pacaindra seperti pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kefaliditan data yang ingin ditelitih. 
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3.9 Jadwal Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue 

Barat, Kabupaten Simeulue. Waktu penelitian yang diperlukan oleh penulis 

kurang lebih menghabiskan waktu 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

 Jadwal Penelitian  

No Kegiatan Tahun 2020-2021 

12 1 2 3 4  5 6 7 

Tahap I 

1 Persiapan Penelitian         

2 Obsevasi Awal         

3 Pembuatan Proposal         

4 Konsultasi         

5 Perbaikan         

6 Seminar Proposal         

7 Perbaikan         

Tahap II  

8 
Penelitian 

dilapangan 

        

9 Pengolaan Data         

10 Analisis Data         

Tahap III   

11 Penulisan Hasil 

Penelitian 

        

12 Konsultasi         

13 Seminar Hasil         

14 Perbaikan         

Tahap IV 

15 Sidang         
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Profil Kecamatan 

Kecamatan Simeulue Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada 

di Kabupaten Simeulue. Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas wilayah sekitar 

446,07 km² dari total wilayah Kabupaten Simeulue. Pada umumnya komunitas 

penduduk terletak pada dataran rendah, dan untuk daerah perbukitan hanya 

beberapa keluarga saja. Daerah perbukitan hanya dimanfaatkan oleh penduduk 

untuk pertenian, perkebunan, dan juga perternakan. Kecamatan Simeulue Barat 

memiliki batas-batas wilayah dengan kecamatan lainnya, yang mana dari sebelah 

utara berbatasan dengan Samudrah Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Salang, sebela barat berbatasan dengan Kecamatan Alafan, dan 

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teuluk Dalam dan Samudra Hindia.  

Kecamatan Simeulue Barat memiliki jumlah penduduk 11.739 jiwa 

(2020). Kecamatan Simeulue Barat terdiri dari ini 4 pemukiman yaitu Sibigo, 

Sigulai, Rantau Raneub dan Teluk Arun, dan memiliki 14 desa yaitu Lhok 

Makmur, Sanggiran, Ujung Harapan, Lokbikhao, Miteum, Amabaan, Malasin, 

Babul Makmur, Batu Ragi, Lamamek, Sigulai, Sinar Bahagia, Sembilan dan 

Layambaung, dan memiliki 50 dusun.  

Dalam hal ini, Kabupaten Simeulue Kecamatan Simeulue Barat memiliki 

jumlah penduduk setiap Desa antara lain sebagai berikut: 



35 

 

 
 

Tabel 4.1 

Penduduk Kecamatan Simeulue Barat 

No Desa   Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Lhok Makmur 538 460 988 

2 Sanggiran 426 403 829 

3 Ujung Harapan 313 337 650 

4 Amabaan 531 532 1.063 

5 Lokbikhao 179 186 365 

6 Miteum 336 306 642 

7 Babul Makmur 300 255 555 

8 Malasin 531 498 1.029 

9 Batu Ragi 253 242 495 

10 Lamamek 389 368 757 

11 Sigulai 805 541 1.346 

12 Sinar Bahagia 299 259 558 

13 Sembilan 654 573 1.227 

14 Layambaung 646 589 1.235 

(Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Simeulue) 

Dari tabel 4.1 jumlah penduduk Desa Babul Makmur terhitung sebanyak 

144 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah warga 555 jiwa, dari 555 jiwa laki-laki 

300  jiwa dan perempuan 255 jiwa, desa tersebut termasuk desa yang memiliki 

jumlah penduduk menengah. 
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4.1.2 Profil Desa 

4.1.2.1 Letak Geografis Desa Babul Makmur 

Desa Babul Makmur merupakan salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Simeulue Barat. Desa Babul Makmur memiliki luas wilayah 1,58 % 

(7,07 km²) dengan memiliki lahan sawah 165,06 Ha, lahan perkebunan 528,94 Ha 

dan non petanian seluas 21,00 Ha. Desa Babul Mamuk memiliki jarak tempuh 

dari ibu kota Kecamatan 2,00 km dan jarak temput ke ibu kota Kecamatan 95,00 

km. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap 

Peningkatan Perekonomin Desa  

 Menurut Dunn (2003), menjelaskan bahwa istilah evaluasi memiliki 

makna yang berhubungan, baik itu aplikasi yang menghubungkan nilai terhadap 

suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valit dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan. Pada dasarnya evaluasi kinerja bertujuan untuk melihat 

seberapa jauh target yang telah dicapai suatu organisasi. Evaluasi ini juga tidak 

hanya menghasilakan suatu kesimpulan mengenai tercapainya tujuan suatu 

organisasi tetapi juga berfungsi untuk mengklarifikai dan mengkritik nilai-nilai 

yang terdapat dalam kebijakan, dan dapat membantu dalam merumuskan masalah 

kebijakan selanjutnya.  

 Secara umum evaluasi dapat dimaknai dengan penaksiran, pemberian 

angka, dan penilaian. Evaluasi merupakan suatu kegianan dalam menganalisis 
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kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan publik pada umumnya terdapat 

lima prosedur dalam pemecahan masalah manusia diantaranya defenisi 

(perumusan masalah), predeksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi) dan 

evaluasia memiliki nama yang selalu dipakai dalam bahasa sehari-hari yang 

memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi mengenai penilaian atau kegunaan 

dari kosenkuensi pemecahan masalah atau pengatasan masalah. 

 Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana tercapai atau 

tidaknya suatu program yang sudah dijalankan. Evaluasi memiliki tujuan dasar 

yang mana menurut Dunn tujuan evaluasi yaitu: a) sebagai suatu alat perencanaan 

dan memperbaiki program yang akan datang, b) untuk melakukan perbaikan yang 

bersangkutang dengan dana, sumber daya dan manajemen saat ini maupun masa 

yang akan datang , c) melakukan perbaikan perencanaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi suatu program perencanaan. 

 BUMDes Babul Makmur didirikan pada tahun 2016 dan ada 4 program 

yang dibentuk yaitu Penyewaan Becak Viar, Penyewaan Tratak/Tenda, 

Penyewaan Hand Tlactor dan Penjualan Obat Rumput. Dalam pengelolaan 

BUMDes Babul Makmur Pemerintah Desa telah melakukan perencanaan untuk 

berjalanya BUMDes tersebut. Perencanaan tersebut dapat dijadikan acuan apabila 

akan membentuk program baru, dimana perencanaan programBUMDes Babul 

Makmur antara lain: 
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Tabel 4.2 

Perencanaan BUMDes Babul Makmur Kecamatan Simelue Barat Kabupaten 

Simeulue tahun Anggaran 2017-2020 

No Uni Usaha Perencanaan BUMDes Babul Makmur tahun 

anggaran 2017-2020 

2017 2018 2019 2020 

1 Penyewaan Becak 

Viar 1 unit 

Minimal 

25x 

disewakan 

Maksimal 

50x 

Minimal 

50x 

disewakan 

dan 

maksimal 

100x 

Minimal 

125x 

beroperasi 

dan 

maksimal 

150x 

Minimal 

150x 

disewakan 

dan 

maksimal 

200x 

2 Penyewaan 

Tratak/Tenda 

ukuran 4 x 8 

meter 1 unit 

Minimal 

25x 

disewakan 

dan 

Maksimal 

50x 

Minimal 

30x 

disewakan 

dan 

maksimal 

100 x 

Minimal 

50x 

beroperasi 

dan 

maksimal 

100x 

Minimal 

100x 

disewakan 

maksimal 

150x 

3 Penyewaan Hand 

Tlactor 1 unit 

Minimal 

25x 

disewakan 

dan 

maksimal 

50x 

Minimal 

50x 

disewakan 

dan 

maksimal 

100x 

Minimal 

125x 

beroperasi 

dan 

maksimal 

150x 

Minimal 

150x 

disewakan 

maksimal 

200x 

4 Penjualan Obat 

Rumput 

Minimal 50 

botol 

terjual dan 

maksimal 

100 botol 

Minimal 

125 botol 

terjual dan 

maksimal 

150 botol 

Minimal 

terjual 150 

botol dan 

maksimal 

200 botol 

Minimal 

250 botol 

terjual 

maksimal 

300 botol 

(Sumber : Wawancara Dari Pemerintah Desa Dan Pengurus Bumdes Babul 

Makmur) 

 Dari tabel 4.2 tersebut dapat lihat perencanaan yang telah dibuat 

semata-mata untuk memudakan dalam pengelolaan BUMDes Babul Makmur. 

Adapun perencanaan yang telah direncanakan dapat dibuktikan dalam 

implementasinya antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Implemetasi Program BUMDes Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021 

 

No 

 

Unit Program 

 

Tahun Berjalan 

Implemetasi Program 

2017 Sep-Des 

2018 

Jan-Des 

2019 

Jan-Des 

2020 

Jan-Mar 

2021 

Total 

1 
Penyewaan Becak 

Viar 1 unit 

09 Oktober 2018 - 20 x 

beroperasi 

dikali 100 

ribu. 100.000 

x 20 = 

2.000.000 

80 x 

beroperasi 

dikali 100 

ribu. 

100.000 x 

80  = 

8.000.000 

60 x 

beroperasi 

dikali 100 

ribu. 

100.000 x 

60  = 

6.000.000 

15 x 

beroperasi 

dikali 100 

ribu. 

100.000 x 

15  = 

1.500.000 

17.500.000 

2 
Penyewaan 

Tratak/tendan 

ukuran 4 x 8 meter 

1 unit 

09 Oktober 2018 - - 11 x 

beroperasi 

dikali 200 

ribu. 

200.000 x 

11 = 

2.200.000 

20 x 

beroperasi 

dikali 200 

ribu. 

200.000 x 

20 = 

4.000.000 

5 x 

beroperasi 

dikali 200 

ribu. 

200.000 x 5 

= 1.000.000 

7.200.000 

3 
Penyewaan Hand 

tlactor 1 unit 

01 Oktober 2018 - - 20 x 

beroperasi 

dikali 75 

ribu. 75.000 

x 20 = 

1.500.000 

40 x 

beroperasi 

dikali 75 

ribu. 75.000 

x 40 = 

3.000.000 

- 1.800.000 
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( Sumber : Wawancara Dari pengurus BUMDes dan yang mengelola BUMDes disertai dengan data yang ada)

4 
Penjualan Obat 

Rumput 

- 8 kotak roundhap 

- 2 kotak basmilang 

- 1 kotak DMA - 6 

05 September 

2018 

- - 50 botol 

terjual 

dikali 80 

ribu 

perbotol. 

80.000 x 50 

= 4.000.000  

20 botol 

terjual 

dikali 80 

ribu 

perbotol. 

80.000 x 20 

= 1.600.000 

- 5.600.0000 

Total Keseluruhan Program 
32.100.000 
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 Dari tabel 4.3 dapat simpulkan bahwa hasil dari implementasi program 

BUMDes tersebut dapat dievaluasi bahwa BUMDes Babul Makmur belum 

maksimal, baik secara pelaksanaanya ataupun pengelolaan programnya. Dari 

pendapatapan yang dihasilkan selama 4 tahun ini belum bisa mengembalikan 

modola yang telah keluar sebanyak 171.000.000 juta. BUMDes Babul Makmur 

belum dapat berjalan sesui dengan yang diharapkan selama 4 tahun ini. Dalam hal 

ini dapat dilihat bahwa BUMDes Babul Makmur belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan sistem kinerjanya belum sesui dengan perencanaan yang telah 

disusun sebelumnya.  

 Dalam melakukan evaluasi suatu program yang sudah dibentuk atau 

sudah berjalan makan diperlukanya kriteria untuk mengukur keberhasilan 

program tersebut. Menurut Dunn Evaluasi kinerja dapat dilihat keberhasilannya 

dalam kriteri evaluasi kinerja diantaranya: 

1. Efektivitas 

 Dalam penilaian mengenai efektivitas ditunjukan untuk menjawab 

ketetapan waktu yang mencapai hasil atau tujuan untuk mengukur efektivitas 

program dengan menggunakan tolak ukur ketetapan waktu. Efektivitas 

berhubungan dengan alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai  

tujuan dari diadakan kebijakan. 

 Berdasarkan pendapat diatas, maka apabila suatu tujuan mencapai target 

yang telah ditentukan atau yang telah disepakati maka efektivitasnya akan 

semakin besar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu 

program tujuan awal harus benar-benar dirancang dengan sedetail mungkin 

sehingga mendapatkan hasil yang efektivitas yang besar. Tetapi apabila setelah 
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melaksanakan kegiatan program tidak mampu memecakan masalah maka adanya 

kendala dalam menggagalkan program tersebut, tetapi adakalahnya suatu program 

tidak langsung terlihat secara efektif dalam jangka pendek, akan tetapi terlihat 

dalam jangka waktu yang panjang dengan melakukan proses tertentu.  

 Dari hasil penelitian lapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Kepala Desa Babul Makmur Bapak Ijas Mizan bahwasanya: 

 "BUMDes Babul Makmur salah satu BUMDes yang dibentuk pada tahun 

2016 yang dinamakan "SAMO ITA". BUMDes ini dibentuk dalam 

beberapa program yang mana programnya yaitu penyewaan Hend 

Tlaktor, penyewaan Tratak, penyewaan Becak Viar dan Penjualan obat 

rumput. Dalam pembentukan setiap program dilakukan secara bertahap 

karena menyesuikan dengan dana yang sudah dianggarkan. BUMDes ini 

belum berhasil dijalankan disetiap program karena penghasilan setiap 

program tidak mampu meningkatkan pendapatan asli desa seperti yang 

diharapkan, sementara tujuan BUMDes tersebut agar dapat 

meningkatakan perekonomian desa itu sendiri". (Wawancara tanggal 05 

Februari 2021) 

 

 Selanjutnya, Sekdes Desa Babul Makmur Bapak Ruslan menyatakan 

kepada penulis bahwa: 

 "BUMDes ini dibentuk sudah sangat sesui dengan keadaan masyarakat 

setempat, akan tetapi pengurus BUMDes dan masyarakat tidak bekerja 

sama dalam pengelolaannya sehingga tidak menambakan pendapatan 

desa seperti yang telah direncakan akan tetapi mala menguras dana yang 

seharusnya dijadikan modal untuk desa". (Wawancara tanggal 08 

Februari 2021)  

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat melihat bahwa 

BUMDes Babul Makmur belum efektif seperti yang diharapkan karena disetiap 

program yang ada tidak menghasilkan pendapatan peningkatan perekonomian 

desa mala sebaliknya menimbulkan kerugian untuk desa. Dalam pelaksanaan 

program BUMDes di Desa Babul Makmur telah dibentuk pada tahun 2016 dan 

sebagai acuan telah dibuatkan regulasi Peraturan Bupati Simeulue seabagai 

bentuk respondes dari Pemerintah Daerah Simeulue lahirnya regulasi tentang 
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Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, namun dalam pelaksanaan 

BUMDes di Desa Babul Makmur hanya sebatas pembentukan kelembagaan. 

2. Efesiensi  

 Efesiensi ini berkenaan dengan sejumlah usaha yang telah dijalankan 

atau dikelolah dalam melaksanakan kebijakan yang akan memcapai tujuan 

efektivitas. Pencapaian suatu afektivitas kebijakan publik tertinggi dengan biaya 

terkecil dinamakan dengan efesien. 

 Pendapat diatas menjelaskan bahwa, setiap program mempunyai sasaran 

pencapaian, jika pendapatan lebih rendah dari pengeluaran maka hal tersebut 

dikatakan tidak efisien. Ini bisa dikatan bawah program tersebut tidak layak 

dilanjutkan karena telah terjadi pemborosan. Berdasarkan wawancara dengan 

Kepala Desa Babul Makmur Bapak Ijas Mizan menyatakan bahwa: 

 "BUMDes Babul Makmur ini belum efisien karena dilihat dari hasil yang 

ada tidak menambakan pendapatan desa akan tetapi malah merugikan 

desa, bisa dilihat sejak didirikannya BUMDes Babul Makmur anggaran 

tahun 2017 berjumlah 100 juta, tahun 2018 berjumlah 15 juta, tahun 2019 

berjumlah 56 juta dan tahun 2020 dan 2021 belum ada anggara yang 

masuk. Disetiap anggaran yang ada diambil dari dana desa yang masuk 

pertahunya".(Wawancara tanggal 05 februari 2021) 

 

 Selanjutnya Sekdes Desa Babul Makmur Bapak Ruslan menyatakan 

kepada penulis bahwa: 

"BUMDes Babul Makmur ini belum efisien karena dilihat dari 

pengeluaran modal yang ada tidak sesui dengan pendapatan yang 

dihasilkan, dimana pendapatan yang dihasilkan dari modal tahun 2017 

sebesar 6.682.100. Pendapatan yang dihasilkan tidak dimasukan dalam 

pendapatan desa ". (Wawancara tanggal 03 Mei 2021) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

BUMDes Babul Makmur belum efisien dalam mengelolan biaya yang ada, 

seharusnya dengan dana itu sudah dapat menghasilkan pendapatan asli desa dan 
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dapat menunjang ekonomi desa  akan tetapi ini sebaliknya malah merugikan desa 

itu sendiri. Dalam hal ini tidak efisien dari pengeluaran yang ada tidak 

mendapatkan penghasilan. 

3. Kecukupan 

 Kecukupan ialah Berkenaan dengan bagaimana suatu efektivitas 

memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbukan 

masalah. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah 

memecahkan masalah. Kriteria kecukupan ini menekankan pada kuatnya 

hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hal ini 

menjelaskan bahwa bagaimana memecahkan sebuah masalah yang telah 

ditetapkan dalam suatu kebijakan sebagaimana masalah tersebut termasuk dalam 

kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu sebelum sebuah program dibentuk dilihat 

dulu bagaimana permasalahan yang akan terjadi jika program itu dibentuk. 

 Berdasarkan wawancara dilapang dengan Sekdes Desa Babul Makmur 

Bapak Roslan, beliau menyatakan bahwa: 

 "BUMDes Babul Makmur dibentuk sudah sangat sesui dengan 

kecukupan dan kebutuhan masyarakat akan tetapi sistem pengelolaannya 

belum dilakukan dengan baik oleh ketua BUMDes itu sendiri, sehingga 

tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk peningkatan 

perekonomian desa". (Wawancara tanggal 08 Februari 2021)  

 

 Selanjutnya wawancara dengan Wakil Badan Permusawatan Desa (BPD) 

Bapak Hasrul Amin menyatakan bahwa: 

 "BUMDes Babul Makmur sudah sesui dengan kebutuhan masyarakat, 

akan tetapi kinerja BUMDes Babul Makmur belum efektif dan efisien 

karena ketua BUMDes dan masyarakat tidak bekerja sama dalam 

mengelolah BUMDes itu sendiri sehingga tidak menghasilkan 

pendapatan akan tetapi merugikan". (Wawancara tanggal 08 Februari 

2021) 
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja 

pengelolaan BUMDes Babul Makmur tersebut belum efektif dan efisien. Dalam 

hal ini berarti sebelum membentuk suatu program itu harus betul-betul dianalisis 

bagaimana pencapaian kedepanya sehingga tidak memberikan kerugian terhadap 

desa itu sendiri. 

4. Pemerataan/Kesamaan  

 Pemerataan disini adalah melihat bagaimana memanfaatkan distribusi 

yang diratakan kepada tiga kelompok yaitu kelompok pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan, kelompok swasta sebagai objek kebijakan dan kelompok 

masyarakat sebagai dampak dari kebijakan.  

 Dalam hal ini wawancara dengan ketua BUMDes Babul Makmur dipilih 

Bapak sahnul wadi menyatakan bahwa: 

 "Dalam hal ini saya sekalu ketua BUMDes Babul Makmur dapat 

mengontrol pekerjaan bendahara dan seketaris akan tetapi tidak dapat 

melakukan kerja sama dengan masyarakat kerena dalam setiap usaha 

program yang ada masyarakat malah menumpuk hutang. Sedangkan 

dalam pemakaian atau penyewaan program itu masyarakat sangat cepat 

dalam memakai". (Wawancara tanggal 09 Februari 2021) 

 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris BUMDes Babul Makmur 

Bapak Dakyul Fitra menyatakan bahwa: 

 "Saya selaku Sekretaris BUMDes Babul Makmur sudah bekerja sama 

dengan ketua BUMDes Babul Makmur akan tetapi tidak adanya 

kejasama dari masyarakat dalam pengelolaan dan tidak ada pengawasan 

dari pihak kepala desa dan BPD dalam melakukan kemajuan BUMDes 

itu sendiri". (Wawancara Tanggal 10 Februari 2021) 

 

 Hasil wawancara dari saudara Juhardin selaku bendahara BUMDes Babul 

Makmur menyatakan baahwa: 

 "Benar saya adalah bendahara BUMDes Babul Makmur akan tetapi 

semenjak saya menjadi bendahara saya belum perna memegang 

keuangan masuk BUMDes itu sendiri, karena setau saya seorang 
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bendahara itu mengatur masalah keuangan. Jadi saya merasa bingung 

apakah saya hanya pelengkap dalam kelembagaan saja atau bagaimana". 

(Wawancara Tanggal 11 Februari 2021) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

lembaga BUMDes Babul Makmur belum memiliki pemerataan atau kesamaan 

dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat. Seharusnya setiap program 

yang telah dibuat itu harus adanya kerja sama dalam pengelolaannya, baik itu dari 

pihak pengurus BUMDes, Pemerintah Desa maupun dari pihak masyarakat desa 

itu sendiri. 

5. Responsivitas 

 Berkenaan dengan seberapah jauh suatu kebijakan dapat memuaskan 

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 

Responsivitas ini salah satu analisis yang memberikan kepuasan terhadap kriteria 

efektivitas, efesiensi, kecukupan dan pemerataasn. Evaluasi suatu program 

dianggap gagal apabila belum memenuhi kebutuhan suatu kelompok sasaran. 

 Seperti halnya wawancara dengan Bapak Misra Udin selaku masyarakat 

Desa Babul Makmur menyatakan bahwa" 

 "BUMDes Babul Makmur salah satu BUMDes yang diharapkan oleh 

masyarakat desa termasuk saya sendiri, karena dengan adanya program 

BUMDes ini dapat membantu masyarakat desa, akan tetapi sejak 

dijalankanya BUMDes ini masyarakat tidak dilibatkan dalam 

pengelolaannya seharusnya dalam menjalankan suau usaha desa baik dari 

pihak pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kerja sama yang 

baik". (Wawancara tanggal 10 Februari 2021) 

 

 Sama halnya yang disampaikan Bapak Hilmannuddin selaku masyarakat 

Desa Babul Makmur bahwa: 

 "Saya selaku masyarakat desa dapat merasakan program BUMDes Babul 

Makmur akan tetapi disini saya melihat dalam pengelolaan usaha tidak 

melibatkan masyarakat setempat, hanya pengurus BUMDes itu sendiri 

yang melakukan pengeloaannya".(Wawancara tanggal 10 Februari 2021) 
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

suatu kebijakan dan program yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa Babul 

Makmur tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa dikarenakan tidak 

adanya kerja sama antara aparatur desa dengan msyarakat desa itu sendiri. 

Sehingga kriteria yang terlibat dalam responsivitas ini dianggap gagal jika belum 

memenuhi kebutuan yang valid bagi kelompok yang semestinya diuntungkan oleh 

kebijakan yang telah dibuat. 

6. Ketepatan 

Ketepatan ini berkenaan dengan hasil dan tujuan yang diinginkan 

berguna bagi masyarakat. Dalam mengimplementasikan suatu program apakah 

akan memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain apakah 

program itu benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Suatu 

kebijakan dapatnya diukur melalui alternatif yang digunakan dengan indikator 

ketepatan.  

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roslian Suardi selaku Kaur 

Perencanaan menyatakan bahwa: 

 "Tidak adanya efektivitas dari BUMDes Babul Makmur hinggsa saat ini 

belum memberikan kepuasan terhadap sasaran yang telah ditentukan. 

saya pribadi selaku kaur perencanan dan aparatu desa telah menyerakan 

kepada pengurus BUMDes agar program itu dijalankan sebaik mungkin 

sehinggap dapat menghasilkan pendapatan perekonomian desa". 

(Wawancara tanggal 05 Februari 2021) 

 

 Sama halnya yang disampaikan oleh kadus Desa Babul Makmur 

menyatakan bahwa: 

 "Kesimpulan dari ketiga kadus Desa Babul Makmur tersebut adalah 

bahwa sanya mereka sudah sangat setuju dalam program BUMDes 

tersebut karena programnya sudah sesui dengan keadaan masyarakat desa 

akan tetapi permasalahnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam 
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mengelolah program tersebut, sehingga kerja sama antara masyarakat dan 

pengurus tidak tepat". (Wawancara Tanggal 10 Februari 2021) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 

permasalah yang terjadi dari suatu kebiajakan diakaibatkan oleh kebijakan itu 

sendiri. Dalam hal ini dalam menetapkan suatu program atau kebijakan dapat 

dianalisi dengan metode yang sudah ada sehingga dapat dilakukan dan 

dilaksanakan sesui sasaran yang telah ditetapkan dan dilihat terlebih dauhu apaka 

caranya sudah benar dan tidak menyalahi atauran yang telah ditetapkan dalam 

pelaksanaannya. 

 Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dilapang tidak efektif dan 

efisiennya program BUMDes Babul Makmur dikarenakan dari indikator 

efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan belum 

dilakukan dengan sebaik mungkin sehingkat tidak mendapatkan hasil yang telah 

direncanakan. 

Tabel 4.4 

Evaluasi kinerja berdasarkan beberapa kriteria menurut Dunn (2003) 

No Kriteria Keterangan 

1 
Efektivitas Belum efektif dalam menghasilkan pendapatan 

bagi desa. 

2 
Efesiensi Belum efisien karena modal yang disalurkan 

kepada BUMDes sebesar 171 juta belum dapat 

dikembalikan kepada desa dalam bentuk 

pembagian hasil atau labah. 

3 
Kecukupan Belum kecukupan dalam memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

4 
Kesamaan Belum adanya pemerataan atau kesamaan karena 

untuk masyarakat desa belum semua menikmati 

program tersebut. Akan tetapi hanya sebagian 

orang yang terlibat didalam pengurus BUMDes. 

5 
Responsivitas Didalam responsivitas ini belum juga teranalisi 

dengan baik karena belum memberikan kepuasan 

tehadap masyarakat desa. 
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6 
Ketepatan Dalam ketepatan ini belum juga memberikan 

kepuasan terhadap sasaran yang telah ditujukan 

karena dalam pengelolaan programnya belum 

maksimal. 

Sumber : Hasil wawancara dari Informan dan observasi di Desa Babul Makmur 

4.2.2 Kendala-Kendala Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap 

Peningkatan Perekonomian Desa 

 Bardasarkan hasil wawncara dengan narasumber dilapangan bahwa sanya 

adanya beberapa kendala yang terdapat pada lembaga BUMDes Babul Makmur. 

Dimana kendala tersebut terbagi dua yaitu: 

1. Kendala Internal  

 Kendala yang berasal dari internal adalah kendala atau masalah yang 

timbul dari dalam  organisasi seperti pengurus manejerial atau hubungan kerja 

yang mengakibatkan hambatan dalam menjalakan program. Permasalahan kendala 

internal ini terdapat pada kriteria efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan,  

dan responsivitas. Beberapa kriterian yang menjadi permasahan ini dikarenakan 

dari segi pencapaian target untuk meningkatkan perekonomian desa yang telah 

direncanakan belum tercapai.  

 Dari segi efektivitas terdapat permasalah tidak tercapainya perencanaan 

yang telah direncanakan sebelumnya, diefektifitas tidak tercapainya hasil yang 

maksimal yang telah ditargetkan, begitupun dikriteria kecukupan belum 

memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat desa, didalam pemeratan 

masyarakat desa belum semua menikmati program BUMDes karena dari pengurus 

tidak melibatkan masyarakat desa, sedangkan dari responsivitas belum teranalisis 

dengan baik karena belum meberikan kepuasan terhadap kelompok yang telah 



50 

 

 
 

dituju, dan dalam ketepatan belum juga terlaksana dengan baik dikarenakan 

sisitem pelaksanaan program tidak terlaksana.  

 Wawancara denga ketua BUMDes Babul Makmur oleh Bapak Sahnul 

Wadi menyatakan bahwa: 

 "BUMDes Babul Makmur sudah dijalankan berkisar 4 tahun akan tetapi 

dalam menjalankanya saya selaku ketua sangat kualahan menghadapi 

sifat masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam menjalankan program 

ini, masyarakat selalu menyalakan saya tidak berjalannya program sesui 

pereturan yang sudah dibuat, tetapi masyarakat itu sendiri tidak sadar 

bahwa banyaknya modal yang selalu dijalkan masih ada ditangan mereka 

sehingga  bukan menamba pemasuka malah mengurangi modal yang 

ada". (Wawancara tanggal 09 Februari 2021) 

 

 Berdasarkan wawancara dengan informan kendala internal ini terdapat 

pada pengurus BUMDes dimana pengurus itu sendiri tidak melibatkan masyarakat 

desa dalam mengelola usaha tersebut.  

2. Kendala Eksternal  

 Kendala eksternal adalah suatu kendala atau permasalahan yang 

bersumber dari luar organisasi yang dapat menggagalkan suatu program yang 

telah dibentuk. Permasalah dalam kerdala eksternal dari luar organisasi yang telah 

dibentuk, dimana permasalahanya seperti penyewaan becak viar tidak begitu 

banyak disewah diakibakan adanya mobil l300 yang dimilik masyarakat yang 

lebih murah dalam pengangkutan barang, begitupun dengan penyewaan hand 

tlactor adanya milik masyarakat desa dan masyarakat desa tetangga yang lebih 

murah untuk disewakan dibandikaan milik BUMDes, sedangkan untuk 

penyewaan tratak/tenda diakibatkan dari 3 tahun terakhir ini covid-19 maka 

jarangnya melaksanakan acara dan untuk penjualan obat rumput banyaknya 

masyarakat langsung membelinya ditoko penjualan obat-obatan rumput.  
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 Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedi Harmisan selaku masyarakat 

Desa Babul Makmur menyatakan bahwa: 

 "BUMDes Babul Makmur didirikan oleh Pemerintah Desa dan pengurus 

BUMDes dijalankan oleh pengurus, kami selaku masyarakat sama sekali 

tidak dilibatkan dalam pengelolaannya ataupun diberikan peran pada 

pelaksanaan program BUMDes tersebut". (Wawancara tanggal 11 

Februari 2021) 

 

 Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Kamil selaku masyarakat Desa 

Babul Makmur menyatakan bahwa: 

 "Saya selaku masyarakat Desa Babul Makmur dapat merasakan hadirnya 

program BUMDes yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan 

jajaranya, dalam hal ini pengurus BUMDes tidak menerima pendapat 

dari masyarakat bagaimana seharusnya program itu dijalankan sesui 

dengan kebutuhan". (Wawancara tanggal 11 Februarii 2021) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 

kendala yang terdapat pada BUMDes Babul Makmur ada pada masyarakat dan 

pengurus BUMDes itu sendiri sehingga dapat dikatan BUMDes Babul Makmur 

belum efektif dan efisien pada pelaksaan disetiap program dan kerja samanya.
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap 

Peningkatan Perekonomian Desa 

Berdasarkan perkembangan perekonomian diperdesaan saat ini ditunjang 

oleh salah satu usaha yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan usaha milik 

desa yang sering disebut dengan BUMDes merupakan suatu lembaga yang 

didirikan oleh Pemerintah Desa dan dijalankan oleh Pemerintah Dasa dan 

masyarakat desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh desa. 

Sedangkan Sulaiman, dkk (2020) mengartikan bahwa BUMDes salah satu usaha 

desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pengurus desa dan masyarakat 

desa. 

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan 

mensejahtrakan masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

yang ada di Desa tersebut. Dari tujuan tersebut BUMDes memiliki landasan 

hukum yang menguatkan bahwa BUMDes tersebut disahkan oleh Presiden, yang 

mana adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

Undang-undang Nomor 6 tahu 2014 tetang Desa, Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 39 tahun 2010 tetang BUMDes, dan Peraturan Mentri Desa PDTT Nomor 

4 tahun 2015 tentang BUMDes, semua undang-undang tersebut adanya 

pembahasan pendirian dan pengelolaan BUMDes 
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Pendirian dan pengelolaan BUMDes telah dijelaskan dalam Permendes 

nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes, bahwa mendirikan BUMDes dapat 

memandirikan suatu desa dalam meningkatkan perekonomian desa dan 

masyarakat. Artinya  bahwa apabila BUMDes tersebut dikelola sesui dengan 

peraturan yang telah dibuat maka peningkatan perekonomian setiap desa itu akan 

menunjang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Berdasarkan hal diatas maka pembentukan BUMDes disetiap desa itu  

harus dilakukan sesui dengan peraturan dan Pemerintah Desa serta masyarakat 

harus adanya komunikasi yang baik agar dalam pengelolaan BUMDes tersebut 

dapat berjalan dengan mudah sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih 

tinggi. Dalam pembentukan BUMDes Pemerintah Desa memiliki kewenangan 

dalam mengembangkan usaha yang telah dibentuk dan berwenang dalam 

memungut atas saja usaha yang telah dijalankan (Permendes No 1 tahun 2015 

tentang BUMDes). 

Dilihat dari kemajuan usaha saat ini yang sudah dibentuk oleh 

Pemerintah Pusat yang dijalankan dan didirikan oleh Pemerintah Desa harus 

adanya evaluasi untuk melihat bagaimana sistem kinerja yang telah dilakukan 

untuk pencapai pengelolaan usaha yang baik dan mendapatkan keuntungan. 

Dalam melakukan sebuah evaluasi kinerja harus diketahui apa itu 

evaluasi. Menurut Dunn (2003) evaluasi merupakan suatu penilaian kinerja 

kebijakan dan program yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valit 

dan dapat dipercaya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui suatu perencanaan dan 

memperbaiki program yang akan datang, serta memperbaiki perencanaan dan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program perencanaan. Dunn juga 

menjelaskan ada 6 kriteria dalam melakukan evaluasi kinerja BUMDes Babul 

Makmur antara lain: 

1. Efektivitas (Effectiveness) 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kriteria efektivitas dalam melakukan 

evaluasi kinerja BUMDes adalah untuk melihat bagaimana suatu program yang 

dijalakan mencapai penghasilan dan dilihat dari tujuan awal yang sudah dibentuk. 

Sedangkan efektivitas sendiri yaitu berkenaan dengan sesuatu yang diharapkan 

melalui alternatif yang mencapai hasil atau melihat bagaimana tujuan yang sudah 

dilakukan. 

Sama halnya yang disampaikan Sondang (2008) dalam Mohd. Arif 

Rahman (2019) Efektivitas adalah suatu pemanfaatan sumber daya, saran dan 

perasaranan yang telah diberikan sebelumnya untuk mendapatkan penghasilan 

baik itu berupa barang maupun jasa kegiatan yang dilakukan. Yang berhubungan 

secara dekat dengan efektivitas ialah rasionalitas teknis, yang diukur dari unit 

produk atau layanan atau nilai moneternya.  

Dalam penilaian efektivitas ini bertujuan untuk menjawab ketepatan 

waktu yang dilakukan dalam melaksanakan atau menjalankan suatu program yang 

telah dibentuk. Berdasarkan wawancara dilapang yang dilakukan bahwa dalam 

empat tahun ini  BUMDes Babul Makmur memiliki 4 program yang dibentuk 

secara bertahap dimana tujuan dibentuk BUMDes Babul Makmur ini untuk 

meningktkan perekonomian desa dan mensejahtrakan masyarakat desa akan tetapi 

yang  terjadi belum memberikan pendapatan bagi Desa Babul Makmur melainkan 
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memberikan kerugian dan masyarakatpun belum semua menikmati program 

tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem pengelolaan yang belum baik dan 

pengurus BUMDes tidak melibatkan masyarakat dalam melaksanakan 

pengeloaannya, seharusnya keikutsertaan masyarakat salah satu elemen penting 

dalam pelaksaan BUMDes, karena menurut Permendes nomor 4 tahun 2015 

tujuan didirikan BUMDes tersebut meningkatkan perekonomian desa dan 

kesejahtraan masyarakat. Setiap program yang dijalankan oleh BUMDes Babul 

Makmur tidak memberikan kepuasan karena dari setiap program yang ada belum 

dikelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan pendapatan untuk desa. 

2. Efesiensi (Efficiency) 

 Efesiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang telah dijalankan atau 

dikelolah dalam melaksnakan kebijakan yang akan mencapai tujuan efektivitas. 

Menurut Dunn (2003) Efisiensi ialah berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Sinonim dari efisiensi 

ini yaitu rasionalitas ekonomiaadalah yang berhubungan dengan efektifitas dan 

usaha, pada umunya diukur melalui ongkos monoter. Efisiensi ini biasanya 

ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produksi atau layanan. 

  Berdasarkan wawancara dilapang menunjukan bahwa BUMDes Babul 

Makmur tidak efisien dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. BUMDes Babul 

Makmur memiliki 4 program usaha yang dijalankan yaitu Penyewaan Becak Viar, 

Penyewaan Tratak/Tenda, Penyewaan Hand Tlactor dan Penjualan Obat Rumput. 

Dari 4 program tersebut mengeluarkan uang sebanyak 171 juta dan mendapatkan 

penghasilan dari empat program selama empat tahun sebesar 32.100.000 juta, dari 
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pendapatan tersebut belum dikatakan efisien dalam suatu program, seharusnya 

keberhasilan efisien itu bisa dikatakan apabila anggaran yang dimanfaatkan 

sekecil kecilnya tetapi dapat memberikan keuntungan sebesar besarnya. Akan 

tetapi jika dilihat dari kondisi BUMDes Babul Makmur mala sebaliknya anggaran 

yang dikeluarkan sebesar besarnya dan pendapatan yang dihasilkan tidak 

memberikan keuntungan. Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam sistem 

pengelolaan yang dilakukan dari pihak ketua BUMDes yang tidak konsisten 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dan tidak perpartisipasi dengan  

pengurus yang lain dan masyarakat desa. 

 Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah 

dijelakan bahwa bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan kerja yang harus 

dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas BUMDes. Akan tetapi disini sangat 

bertolak belakang sistem kerja yang dilakukan Pemerintah Desa dan petugas 

BUMDes yang tidak sesui dengan Undang-undang dan Perauran yang ada. 

3. Kecukupan (Adequacy) 

Kecukupan ialah berkenaan dengan bagaimana suatu efektifitas 

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbukan adanya masalah ( 

Dunn, 2003). Kriteria kecukupan ini menekankan pada suatu alternatif kebijakan 

dan hasil yang diharapkan. Penilaian kecukupan ini bertujuan untuk melihat 

seberapa jauh pencapaian suatu program yang telah dihasilkan dalam 

memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah disini ialah sebuat masalah atau 

suatu keputusan yang telah ditetapakan sebagai masalah yang sudah termasuk 

dalam kebijakan itu sendiri. 
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Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat disimpulkan bahwa 

dalam empat program BUMDes Babul Makmur pada saat ini sudah cukup sesui 

dengan kebutuhan yang diinginkan oleh lembaga, hanya saja proses pengelolaan 

dan pemanfaatannya saja yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

partisipasi antara pengurus BUMDes dengan masyarakat desa. 

4. Pemerataan/Kesamaan (Equity) 

Pemerataan ialah yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan 

sosial serta biaya dan manfaat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang 

berbeda. Kriteria pemerataan ini dapat mendasari atau merekondasikan  

perancangan sebuah kebijakan baik itu mendistribusi pendapatan, kesempatan 

pendidikan, atau pelayanaan publik. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

haruslah merata keseluruh masyarakat. Pemerataan atau kesamaan disini dapat 

memberikan penilaian untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang 

kebijakan itu sendiri memiliki tujuan untuk memajukan suatu daerah atau desa. 

Berdarakan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa 

pendistribusian dana yang dikeluarkan untuk pemodalan BUMDes Babul Makmur 

dari tahun 2017-2019 sebesar 171 juta yang memodali empat program. Dalam 

empat program tersebut belum mendapatkan penghasilan yang dapat 

meningkatkan perekonomian desa dan mensejahtrakan masyarakat desa, 

diakibatkan pengelolaan yang dilakukan belum maksimal sehingga kebijakan 

yang telah dibuat tidak merata pada kelompok yang telah dituju. Hal ini 

diakibatkan tidak adanya kerja sama yang baik antara pengurus BUMDes, 

Pemerintah Desa maupun dari pihak masyarakat desa. 



58 

 

 
 

5. Responsivitas (Responsiveness) 

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan 

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini 

sanagat penting dalam menganalisis kepuasan krteria lainya efektivitas, efesiensi, 

kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari 

kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Tujuan dari 

penilaian responsivitas ini untuk mengetahui bagaiaman perencanaan suatu 

program kebijakan yang telah ditetapkan apakah sudah sesui dengan kebutuhan 

suatu kelompok atau tidak. 

Berdasarkan hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa program BUMDes 

Babul Makmur dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi tidak 

memberikan hasil terhadap pendapatan desa dan perekonomian desa. Hal ini 

diakibatkan pengelolaan BUMDes yang kurang baik sehingga tidak memberikan 

pendapatan perekonomian desa. 

6. Ketepatan (Appropriateness) 

Dalam kriteria ini menjelakan bahwa Ketepatan yaitu berkenaan dengan 

hasil dan tujuan yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Ketepatan merujuk 

pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi melandasi 

tujuan tersebut. Kriteria ketepatan ini mempertanyakan apakah tujuan dari suatu 

program tersebut tepat untuk suatu masyarakata. Penilaian kriteria ini melihat 

bagaiaman mengimplemetasikan suatu program yang telah dibentuk sebelumnya 

kepada masyarakat apakah memberikan nilai yang bermanfaat atau tidak. 
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Berdasarkan wawancara lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya Program BUMDes Babul Makmur masyarakat tidak lagi kesulitan dalam 

melakukan pekerjaan dalam bidang pertanian, contohnya penyewaan Hand 

Tlector masyarakata dapat menyewakan kapanpun tidak harus susah paya mencari 

yang lain. Masyarakat pun memberikan pendapat bahwa sanya program yang ada 

sudah sangat sesui dengan keadaan dan potensi yang ada di desa dan sudah cukup 

efisien untuk dijalankan dan dilaksanakan. Akan tetapi masyarakat tidak 

berpartisipasi dalam pembayaran dalam melakukan penyewaan. 

5.2Kendala-Kendala Dalam Menjalankan Badan Usaha Milik Desa 

Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa 

 Adapun badan usaha milik desa yang telah dibentuk adanya kendala-

kendala dalam meningkatkan perekonomian desa, bardasarkan wawancara 

lapangan kendala-kendala yang ditemukan ialah BUMDes tersebut tidak 

dijalankan sesui dengan Permendes No 4 tahun 2015 tentang BUMDes, 

Permendes No 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan peraturan yan telah dibuat 

lainnya. Seharusnya dengan adanya peraturan itu dijadikan patokan untuk 

menyukseskan sebuah usah yang telah dibentuk.  

 Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan 

bahwa mendirikan dan pembentukan BUMDes iala suatu keputusan bersama oleh 

pihak Pemerintah Desa dan masyarakat desa, serta dikelola dan dijalankan secara 

bersama-sama. Akan tetapi dalam hal ini yang terjadi malah sebaliknya 

masyarakat dan pemerintah desa tidak saling bekerja sama dalam melakukan 

pengelolaan usaha tersebut.  
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 Dari hasil  wawancara lapang masyarakat mengatakan tidak dilibatakan 

dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes tersebut, dan mala sebaliknya 

pengurus BUMDes mengatakan bahwa masyarakat desa tidak melakukan 

pembayar jika telah melakukan penyewaan usaha tersebut. Disini sudah tidak 

sesui dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. 

 Jika mengikuti Peraturan dan Undang-Undang maka pembentukan dan 

pengelolaan BUMDes akan sukses dan memiliki hasil yang dapat meningkatkan 

pendapatan perekonomian desa.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dapat peneliti simpulkan dari 

Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan 

Perekonomian Desa Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue ialah 

sebagai berikut: 

1. Evaluasi kinerja BUMDes Babul Makmur secara keseluruhan sudah terlaksana, 

namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum tercapain target atau tujuan 

dari pendirian BUMDes yang terdiri dari meningkatkan perekonomian desa. 

BUMDes Babul Makmur sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan hanya 

saja dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan yang kurang tepat, dari enam 

kriteria menurut Dunn (2003) yaitu efektivitas terdapat permasalah tidak 

tercapainya perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, diefektifitas 

tidak tercapainya hasil yang maksimal yang telah ditargetkan, begitupun 

dikriteria kecukupan belum memberikan kepuasan terhadap kebutuhan 

masyarakat desa, didalam pemeratan masyarakat desa belum semua menikmati 

program BUMDes karena dari pengurus tidak melibatkan masyarakat desa, 

sedangkan dari responsivitas belum teranalisis dengan baik karena belum 

meberikan kepuasan terhadap kelompok yang telah dituju, dan dalam ketepatan 

belum juga terlaksana dengan baik dikarenakan sisitem pelaksanaan program 

tidak terlaksana. Dampak keberadaan BUMDes Babul Makmur ini  tidak dapat 
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memberikan keuntungan terhadap masyarakat desa dan dalam peningkatan 

perekonomian desa. 

2. Pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Babul Makmur terdapat kendala-

kendala yang menghambat proses kinerja BUMDes tersebut, yang mana 

kendala yang terdapat di BUMDes Babul Makmur adanya kendala internal 

yang timbul dari kemampuan manejerial prngurus dan adanya kendala 

eksternal yang diakibatkan partisipasi masyarakat yang renda. Sehingga 

kendala tersebut dapat memberikan efek yang negatif terhapat BUMDes Babul 

Makmur. 

6.2 Saran 

 Berdasarka kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan masukan 

atau saran demi perbaikab kedepan BUMDes Babul Makmur perlu adanya 

bimbingan khusus seperti dari perguruan tinggi, kecamatan, kabupaten dan dinas 

untuk desa agar dapat mengelola BUMDes dengan baik sehingga dapat 

memberikan penghasilan untuk desa. Dan Pemerintah Desa Babul Makmur 

seharusnya turut berperan aktif dalam partisipasi masyarakat desa terhadap 

program BUMDes Babul Makmur. Serta masyarakat Desa Babul Makmur 

seharusnya lebih meningkatkan kesadaran berpartisipasinya terhadap program 

BUMDes untuk meningkatkan kesejahtraan bersama. 

 Kemudian dalam pelaksanaan program sebaiknya harus adanya 

tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri dan tidak melibatkan kepentingan 

pribadi karena lembaga BUMDes ini merupakan sesuatu milik bersama baik itu 

pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa bukan milik personal. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Efektivitas 

1. Apakah Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur saat ini sudah efektif? 

2. Berapa jumlah program usaha yang dimilik dan dijalankan BUMDes Babul 

Makmur ? 

3. Bagaimanakah cara kerja dalam menjalankan program tersebut ? 

4. Apakah sudah mencapai tujuan dari semua proram yang dijalankan? 

 

B. Efesiensi 

1. Berapakah jumlah modal usaha pertahun untuk BUMDes Babul Makmur ? 

2. Apakah penggunaan modal tersebut sudah efisien ? 

 

C. Kecukupan 

1. Bagaimana upaya kinerja BUMDes Babul Makmur dalam hubungan 

kebijakan publik dan hasil yang diharapkan ? 

2. Apakah kebutuhan matrial yang dibutuhkan oleh BUMDes Babul Makmur 

dapat terpenuhi ? 

D. Pemerataan 

1. Apakah ada pemerataan disetiap program yang dijalnkan oleh BUMDes 

Babul Makmur ? 

2. Apakah ada upaya dari pemerintah desa terkait pemerataan tersebut ? 

E. Responsivitas 

1. Apakah ada perubahan dari segi ekonomi yang di rasakan dengan adanya 

BUMDes Babul Makmur ? 

F. Ketepatan 

1. Bagaimana proses yang dilakukan pada saat penentuan program yang akan 

dijalankan ? 

2. Apakah program yang dijalankan sudah tepat sasaran ? 

3. Apa saja kendala saar pelaksanaan program ? 
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Lampiran 2. Dokumentasi wawancara 

 

Wawancara bersama Bapak Ijs Mizan 

(Kepala Desa Babul Makmur) 

 
Wawancara bersama Bapak Roslan 

(Sekdes Desa Babul Makmur) 
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Wawancara bersama Bapak Hasrul Amin 

(Wakil Badan Permusawaratan Desa BPD) 

 
Wawancara bersama Bapak Sahnul Wadi, S.pd 

(Ketua BUMDes Babul Makmur) 
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Wawancara bersama Bapak Roslian Suardi 

(Kaur Perencanaan Desa Babul Makmur) 

 
Wawancara bersama Anggota BPD Babul Makmur 
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