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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 85, Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang ada di desa yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Pasal 86UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan 

bahwa desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya 

dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan
1
.  Upaya ini bisa dilakukan 

melaluiotptimalisasi penelolaan BUMDes. Sebagai lembaga ekonomi lokal yang 

legal ditingkat pemerintahan desa keberadaannya dapat di optimalkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Bila bercermin 

kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat selama ini, maka melalui model BUMDes ini diharapkan terjadi 

revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi 

lokal/pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam hal ini peran dan partisipasi 

masyarakat sangat dibutuhkan agar program BUMDes tepat guna dan tepat 

sasaran. 
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 Undang – undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
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Pembentukan BUMDes ini juga berdasarkan pada Permendagri Nomor 39 

Tahun 2010 pada Bab II tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
2
. 

Pembentukan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan 

peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes.BUMDes mempunyai 4 (empat) tujuan utama yaitu Meningkatkan 

pendapatan asli desa (Padesa), meningkatkan pengelolan potensi desa sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan 

pemeretaan ekonomi pedesaan, dan mensejahterakan masyarakat. Pendirian 

BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa 

yang dilakukan secara kooperatif, partisipasif, emansipatif, transparansi, 

akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan 

pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, professional, 

dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi 

kebutuhan (produktif, dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi 

barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa
3
. 

Pada Undang-Undang No.39 Tahun2010 Pasal 5 Ayat 1 Teantang 

BUMDesyaitu BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai 

kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya 

sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan 

desa dan terdapat permintaan di pasar, tersedianya sumber daya manusia yang 

mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian 

                                                           
2
 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 

3
 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP),  Buku 

Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Fakultas Ekonomi 

Brawijaya, Malang, 2007. 
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masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.Potensi yang 

dimiliki Desa Gondowangi ialah Sumber Daya Alam seperti tanah yang cukup 

subur, air yang bersih dipergunakan untuk air minum yang termasuk dalam 

program usaha, serta sistem Pemerintah Desa yang baik. 

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program 

pemberdayaan yaitu prinsip Kesetaraan, Pasrtisipasi, Keswadayaan atau 

Kemandirian dan Berkelanjutan.Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh 

tahapan atau langkah yang dilakukan yaitu Tahap Persiapan, Tahapan Pengkajian 

(Assessment), Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan, Tahap 

Pemfomalisasi Rencana Aksi, Tahap Pelaksanaan (Implemantasi) Program Atau 

Kegiatan, Tahap Evaluasi, Tahap Terminasi, Tahap terminasi. 

Jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 32.249 dari 74.957 ribu desa. 

Dari jumlah badan usaha tersebut, sebanyak 12.000 BUMDes yang sudah 

berkembang. BUMDes mengalamikenaikan 12 kali  menjadi 12.115 unit di tahun 

2018
4
. Di Kabupaten Malang dari 378 desa hanya 25 desa yang memiliki 

BUMDes salah satunya adalah Desa Gondowangi Kecamatan Wagir, BUMDes 

Desa Gondowangi di danai dari APBDes sebesar 20 juta. Dana tersebut di dapat 

dari Anggaran Dana Desa (ADD) dari Kabupaten dan ADD APBN sebesar 

Rp.485 juta dan Rp.650 juta serta dari pendapatan asli Desa.
5
Dari Rp.1,221 miliar 

Rp.583 juta dipergunakan untuk pembangunan Desa, Rp.166 juta dipergunakan 

untuk pembinaan masyarakat, Rp.72 juta lebih untuk pemberdayaan masyarakat, 

                                                           
4
http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170327/440-bumdes-se-indonesia-mencapai-18-ribu-

unit, Pada Tanggal 15 Juni 2017. 
5
http://www.desagondowangi.com/desa-gondowangi, Pada Tanggal 15 Juni 2017. 
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Rp.396 juta untuk penyelenggaraan Pemerintahan, dan Rp.20 juta dipergunakan 

untuk BUMDes. 

Dalam pengelolaan BUMDes diperlukan suatu inovasi-inovasi dan 

pengembangan-pengembangan yang bisa meningkatkan perekonomian 

masyarakat dalam berbagai basis usaha yang akan di kembangkan oleh 

Pemerintah Desa dengan dibantu oleh semangat gotong royong masyarakat. 

Pemerintah Desa Gondowangi masih mencari terobosan-terobosan baru untuk 

menambah dan mengembangkan usaha-usaha yang sesuai dengan kriteria daerah 

dan masyarakat Desa Gondowangi, hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat 

bersama Pemerintah Desa dalam musyawarah serta sosialilasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Desa Gondowangi.BUMDes Gondowangi telah terbentuk dari 

tahun 2008 sampai dengan sekarang dan telah melakukan berbagai peningkatan 

dalam meningkatkan jenis usaha demi mendorong perekonomian masyarakat.  

Adapun usaha-usaha atau bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes 

Gondowangi adalah Usaha sosial (social business), Usaha penyewaan (renting), 

Usaha perantara (brokering), Usaha berproduksi dan/atau berdagang (trading), 

Usaha bisnis keuangan (financial business), Usaha bersama (holding)
6
. Usaha-

usaha yang telah dilakukan BUMDes Gondowangi adalah usaha sosial(social 

business)yang meliputi dua jenis usaha yaituPengelolaan Air Minum Desa 

(PAMDes)  yang dikelola oleh masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan air 

bersih, Pengelolaan Sampahyang diolah agar menjadi material yang tidak 

membahayakan bagi lingkungan hidup yaitu dengan pembakaran dan metode 

                                                           
6
 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP),  Buku 

Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Fakultas Ekonomi 

Brawijaya, Malang, 2007, Hal. 16. 
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penghindaran serta pengurangan seperti penggunaan kembali barang bekas pakai, 

memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau 

bisa digunakan kembali(seperti tas belanja katun menggantikan tas plastik). 

Keuntungan dari 2 jenis usaha tersebut sangat berdampak baik bagi 

perekonomian masyarakat yang tergabung dalam pengelolaan BUMDes, 

meningkat nya perekonomian dirasakan oleh masyarakat dari pertama berdiri nya 

BUMDes sampai sekarang seperti meningkat nya kualitas hidup masyarakat, 

sandang pangan terpenuhi, dan memiliki tabungan hidup guna kebutuhan yang 

mendesak. 

Usaha-usaha tersebut dilakukan karena menyesesuaikan dengan potensi 

Desa yang dimiliki seperti sumber Daya Alam Desa Gondowangi dan 

memanfaatkan kondisi lingkungan Desa serta pola hidup masyarakat desa 

setempat yang memiliki kreatifitas dalam membuat kerajinan tangan dari sampah. 

Pemerintah Desa  Gondowangi akan menambah lagi usaha-usaha atau inovasi 

baru yang diciptakan dari kondisi lingkungan masyarakat yang setiap tahunnya 

pasti mengalami perubahan-perubahan dan peningkatan dari kondisi lingkungan 

maupun pola hidup masyarakat Desa. Untuk dari tahun pertama berdirinya 

BUMDes sampai saat ini hanya 2 usaha-usaha yaitu Pengelolaan Air Minum Desa 

(PAMDes), dan Pengelolaan Sampah. 

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes di desa Gondowangi ialah 

terhambatnya penerapan inovasi baru dan pengembangan  untuk mengembangkan 

usaha-usaha ataupun menambah usaha-usaha baru dikarenakan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang kurang memadai, hanya sebagian masyarakat berpartisipasi 
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didalam pengelolaan ataupun pengembangan usaha-usaha yang telah berjalan dari 

tahun 2008 hingga sampai saat ini. berbagai Pengembangan Usaha BUMDes yang 

akan diterapkan membutuhkan campur tangan masyarakat yang belum 

berpartisipasi. Sekitar ada 65 Kepala Keluarga lebih yang tidak mau atau kurang 

berminat untuk bergabung dalam Pengelolaan BUMDes. Pengelola BUMDes 

sebagian adalah PNS yang  memiliki profesi lain seperti petani dan dari 

masyarakat biasaDesa Gondowangi tdak banyak karena kurang nya partisipasi. 

Penyebab kurang nya partisipasi masyarakat ialah kurangnya ketertarikan dari 

masyrakat itu sendiri karena dari beberapa masyarakat tersebut hanya ingin 

mengelola kegiatan ekonomi mereka sendiri seperti mengurus lahan pertanian dan 

ternak pribadi tanpa mengikut sertakan diri didalam pengelolaan BUMDes. 

Sarana dan prasarana juga menjadi permasalahan dalam penunjang 

kegiatan BUMDes, seperti hal nya dibidang usaha pengelolaan air bersih dan 

pengelolaan sampah yang kekurangan alat transfortasi seperti mobil bak terbuka 

yang dimana BUMDes Gondowangi hanya memiliki satu mobil bak 

terbuka.Kurangnya anggaran dana menjadi salah satu faktor masalah dalam 

pelaksanaan BUMDes yang lebih signifikan pada bidang usaha pengelolaan air 

bersih dan pengelolaan sampah yang membutuhkan alat transfotasi mobil bak 

terbuka untuk menyalurkan air bersih untuk masyarakat dan mengangkut sampah 

untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.  

Anggaran dana APBDes sebesar 20 juta dirasa sangat kurang karena 20 

juta tersebut tidak hanya mendanai pengelolaan air dan sampah saja. Perlunya 

tambahan dana merupakan hal yang harus dilakukan mengingat dari kurangnya 

dan dari APBDes ini sangat menghambat lajunya perkembangan dan penerapan 
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inovasi-inovasi baru terhadahap BUMDes Gondowangi yang berjalan dari tahun 

2008 sampai dengan saat ini. Seperti dalam hal penambahan alat transportasi 

ataupun alat pengangkutan seperti mobil bak terbuka tidak cukup dengan dana 20 

juta dari APBDes mengingat alat transfortasi mobil bak terbuka perlu dana 

sebesar 80 juta untuk satu unitnya, BUMDes Desa Gondowangi saat ini 

memerlukan setidaknya 3 mobil bak terbuka untuk pengelolaan air bersih 1 unit, 

pengelolaan sampah 1 unit, dan 1 unit untuk operasional bidang usaha lain nya. 

Permasalahan kurang nya partisipasi masyarakat merupakan permasalahan 

sudah ada sejak berdiri nya BUMDes sampai dengan saat ini, dalam 

penanggulangan nya Pemerintah Desa mengadakan pertemuan masyarakat di 

Kantor Desa Godowangi untuk memberikan edukasi, tentang penting nya 

partisipasi masyarakat Desa untuk bergabung dalam pelaksanaan BUMDes, 

kegiatan yang sudah berjalan perlu adanya inovasi ataupun pengembangan dalam 

upaya meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes dan tambahan bidang usaha 

yang sesuai dengan karakter masyarakat serta kondisi alam Desa Gondowangi. 

Dari penjelasan di atas, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut 

mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh PemerintahDesa Gondowangi dalam 

Pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

Gondowangi. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apa saja yang telah dilakukan 

oleh Pemerintah Desa dalam program BUMDes yang sudah berjalan maupun 

dalam tahap rencana,dan apakah permasalahan seperti kurang nya partisipasi 

masyarakat dan pengelola yang sebagian PNS yang memiliki profesi lain seperti 

petani merupakan salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam upaya 
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meningkatkan Perekonomian dan melakukan Pengembangan lebih lanjut terhadap 

Badan Usaha Milik Desa Gondowangi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Peningkatan Perekokonomian Masyarakat 

Desa Oleh Pemerintah Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes)(Studi Kasus di BUMDes Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten 

Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas, penulis merumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan peningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

oleh Pemerintah Desa Gondowangi melalui Pengembangan BUMDes ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa 

Gondowangi dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat 

melalui pengembangan BUMDes ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di teliti tersebut, maka penulis 

menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peningkatan perekonomian 

masayarakat Desa oleh Pemerintah Desa Gondowangi melalui 

pegembangan BUMDes. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemerintah 

Desa Gondowangi dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian 

masyarakat melalui pengembangan BUMDes.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu 

bahan studi perbandingan selajutnya dan akan menjadi sumbangsih 

pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tetang 

BUMdes. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan tidak hanya informasi, 

wawasan, dan pengetahuan kepada lembaga yang di teliti, melainkan juga 

dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik 

Desa(BUMdes) Gondowangi maupun pemerintah Desa Gondowangi agar 

dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat Desa Gondowangi. 

E. Definisi Konsep 

 Definisi konseptual adalah definisi menggambarkan konsep dengan 

menggunakan konsep-konsep lain, atau mendifinisikan konstruk dengan konstruk-

konstruk lain. Definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. PeningkatanEkonomi Masyarakat 

Peningkatan ekonomi merupakan upaya pengembangan kapasitas produksi 

untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik 

Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu 

wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan 
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jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu 

gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu 

perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah 

dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu 

sendiri
7
. 

Menurut Prof. Simon Kuznets
8
, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 

kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan 

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut 

dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, 

intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang 

terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan 

pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang 

terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, 

politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: 

aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi 

baik legal formal maupun informal. 

 

 

                                                           
7
Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,2013, hlm. 4. 

 
8
Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 44. 
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2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah 

lembaga usaha desa yang dikelolah oleh pemerintah desa juga masyarakat desa 

tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 

berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes 

merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala 

hal antara lain memnuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau 

lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. Untuk mencapai 

tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam 

bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakt yang harus dipenuhi 

adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga 

menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDes
9
. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berlandaskan 

pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan 

pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa 

(meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B 

ayat (2) UUD 1954 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
10

. 

 

                                                           
9
 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp),  Buku 

Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Fakultas Ekonomi 

Brawijaya, Malang, 2007, Hal. 7. 
10

 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

yang diobservasi dapat diukur. Definisi operasional sendiri mempunyai tujuan 

untuk mengamati BUMDes Desa Gondowangi, dimana berkaitan dengan kegiatan 

apa saja yang harus dilakukan dalam memperoleh data-data hasil dari 

pengembangan 2 usaha BUMDes seperti Perusahaan Air Minum Desa 

(PAMDES) yang di Desa Gondowangi dimana perusaan air minum tersebut 

merupakan salah satu usaha yang di kelola oleh masyarakat yang tergabung 

didalam BUMDes melalui pemanfaatan dari sumber daya alam desa dan 

Pengelolaan sampah merupakan usaha yang di kelola oleh masyarakat yang 

tergabung di dalam BUMDes melalui pemanfaatan sampah yang di daur ulang 

menjadi barang bermanfaat seperti tas plastik, pernak pernik, jam dinding, dll,. 

Dalam setiap usulan laporan penelitian apapun format yang dipakai perlu 

penegasan pengertian yang bersifat operasional dari setiap istilah atau konsep 

yang terdapat dalam setiap penelitian, rumusan masalah penelitian atau tunjuan 

penelitian. Definisi operasional dimaksudkan disini adalah untuk mengindetifikasi 

variabel-variabel penelitian kedalam bentuk yang bersifat operasional menyangkut 

dimensi-dimensi maupun populasi dari kesuluruhan obyek penelitian. Dengan 

demikian definisi operasional merupakan penetapan dari indikator yang akan 

dipelajari, diteliti dan dianalisis, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran 

yang jelas. Adapun variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan BUMDes Desa Gondowangi  
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Usaha Pemerintah Desa Gondowangi untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan 

melalui pendidikan dan latihan, dan pastisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan BUMDes. 

b. Pelaksanaan peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes 

Pelaksanaan usaha BUMDes dari bidang usaha Perusahaan air minum 

desa (PAMDES), dan pengelolaan sampah. 

c. faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Desa Gondowangi kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan yang sebenarnya 

atau memberikan gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sesungguhnya 

dari objek yang diteliti serta memberikan gambaran tentang permasalahan yang 

mungkin dihadapi dengan cara mendalami, menggali dan menemukan fakta-fakta 

yang akurat dan aktual yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif
11

. 

Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain.deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan secara rinci dan mendalam 

                                                           
11
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mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya 

di lapangan.  

Maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini diharapkan 

mampu memperoleh berbagai informasi secara menyeluruh, rinci dan mendalam 

serta sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif agar bisa menggambarkan dan 

juga mendeskripsikan strategi pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten malang. 

2. Sumberdata 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan 

data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :  

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara 

langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 

Kepala Desa Gondowangi dan pengurus BUMDes Gondowangi, maupun 

masyarakat Desa Gondowangi itu sendiri.  

b. Data Sekunder  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum 

yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan 

peraturanperundangundangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang  

digunakan adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
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dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan peran BUMDes dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gondowangi 

c. Teknik pengumpulan data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan
12

. Oleh karena itu data yang dihimpun 

merupakan data yang memuat segala informasi mengenai masalah penelitian yang 

dipecahkan atau dijawab. Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-

keterangan bagi kepentingan penulis teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

d. Wawancara  

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
13

 Tujuan diadakan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data, informasi, penjelasan dari pengurus BUMDes, masyarakat desa 

dan pemerintah desa mengenai dampak adanya kebijakan BUMDes. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan menggunakan pendekatan wawancara semi 

terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Jenis 

wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar 

pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Alasan 

menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum 

wawancara yaitu agar garis besar hal-hal yang akan ditanyakan kepada informan 
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terkait dengan konsep pembahasan permasalahan mengenai tema yang diangkat 

oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus BUMDes Gondowangi, 

petugas pemerintahan Desa Gondowangi. Pemilihan subjek wawancara ini dengan 

mempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akan ditanyakan.  

e. Dokumentasi  

Selain menggunakan teknik wawancara untuk pengumpulan data juga 

menggunakan teknik dokumentasi. dokumentasi merupakan cara pengumpulan 

data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis 

baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
14

. 

Dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi, sehingga diperoleh pemahaman 

melalui usaha memperoleh karakteristik pesan.  

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana 

dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan 

yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, 

karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah 

tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan 

sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi 

berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, dokumen 

yang digunakan antara lain struktur Profil Desa Gondowangi, data tingkat 

kesejahteraan penduduk, data tingkat pengangguran, profil BUMDes, serta 

laporan pertanggungjawaban BUMDes. Dokumen-dokumen tersebut merupakan 

dokumen internal yang berasal dari instansi terkait. Sedangkan dokumen eksternal 

peneliti mendapatkannya dari website kantor Desa Gondowangi, artikel, dll. 
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Selain itu juga peneliti melakukan pencarian(searching) berita-berita yang 

berkaitan dengan dampak BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat desa.  

f. Observasi 

Observasi atau yang disebut pula pengamatan meliputi kegiatan pemusat 

perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan 

data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui 

relevasi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan
15

. 

Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Pada saat peneliti 

sudah mendapatkan ijin dari Kesbangpol untuk melakukan penelitian di Desa 

Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, peneliti langsung 

mendatangi Kantor Desa Gondowangi lalu bertemu dengan pengurus desa yang 

juga ada yang menjabat sebagai pengurus BUMDes dan segera memberikan surat 

ijinnya. Di sana peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap pengurus yang 

sedang melakukan pembukuan terkait laporan pertanggungjawaban tahun 2018. 

g. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti akan dijadikan pelengkap saat 

proses wawancara peneliti kepada subyek peneliti. Dokumentasi tersebut berupa 

pengambilan gambar dan rekaman suara. Pengambilan gambar dilakukan ketika 

penulis sedang berinteraksi dengan narasumber. Rekaman suara dilakukan saat 

proses wawancara agar peneliti melaporkan data yang sesuai dari narasumber 

sehingga tidak bergantung dengan tulisan. 
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h. Subyek penelitian  

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna 

meperoleh informasi terkait topik yang di teliti. Penelitian ini mengambil fokus 

tentang Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa 

(studi kasus di desa Gondowangi, Kecamata Wagir, Kabupaten Malang). 

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah sebagaimana ysng telah dijabarkan 

diatas, maka yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa Gondowangi. 

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malang. 

c. Pengurus BUMDes Gondowangi. 

d. Masyarakat yang bergabung dalam pelaksanaan BUMDes. 

e. Masyarakat yang tidak bergabung atau yang kurang berminat dalam 

pelaksanaan BUMDes. 

i. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh penulis untuk 

menunjang penelitian ini. Penelitian mengenai Peran BUMDes Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, 

Kabupaten Malang. mengambil lokasi penelitian di Balai Desa Gondowangi. 

j. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan hasil 

temuan saat mengumpulkan data. Jadi data yang diperoleh dituangkan tidak dalam 

bentuk angka, melainkan penjabaran dan penjelasan. Kemudian proses berpikir 
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yang digunakan dalam teknik analisis kualitatif ini ialah berpikir induktif. Proses 

induktif dimulai dari pengumpulan data melalui wawancara, pencatatan data, 

penemuan fakta dan fenomena, kemudian identifikasi fakta dan fenomena. 

Melalui teknik analisa kualitatif dan proses induktif, dapat digunakan untuk 

menarik kesimpulan dari tema penelitian ini. 

Teknis analisis data yang digunakan dengan menggunakan model Miles and 

Huberman dalam Pawito yaitu interactive model. Analisis sudah dilakukan sejak 

merumuskan masalah, sebelum melakukan penelitian hingga penelitian 

mendapatkan hasil akhir. Teknis analisis menurut Miles dan Huberman memiliki 

tiga komponen yaitu : 

a. Reduksi Data 

Setelah mulai menemui narasumber maka akan diperoleh berbagai macam 

data. Data diperoleh berupa gagasan-gagasan dan ungkapan yang harus dapat 

dirubah oleh peneliti ke dalam tulisan. Data yang telah direduksi membuat peneliti 

dapat menyusun rancangan konsep dan memberikan gambaran yang jelas, 

sehingga mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menggabungkan beragam data yang diperoleh ke dalam 

bentuk tulisan dengan dianalisis sampai memiliki alur tema yang jelas dan benar-

benar dalam satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data biasanya 

memiliki beraneka ragam perspektif, sehingga penyajian data akan sangat 

membantu dalam proses analisis. 
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c. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan 

Pada langkah ini merupakan pengujian kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan 

telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan akhir tidak dapat dirumuskan 

secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang diperoleh 

sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. 

 


